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Wie wij zijn

Waarom Scrum@Public?

begonnen bent, de impact ver reikt. Daarom bieden wij

ScrumAtPublic is een samenwerkingsverband van de volgende

Onze aanpak

ook optionelevervolgstappen aan:

coaches en trainers onder licentie van de VOF iVier:

Onze ervaring leert dat wanneer je eenmaal met Scrum

• Vakinhoudelijke trainingen: ScrumMaster, ProductOwner,
Scrum en Managementteams. Eventueel voorzien van 		
certificering.

• Organisatieontwikkeling: Scrum met meerdere 			

Vervolgstappen

• Belgin Beytur
• Anita Pijnappels
• Susan Saris
• Anko Tijman

Wie wij zijn

teams, ScrumKampioenen voor borging middels

Meer informatie

Deze opleidingen zijn specifiek opgezet met het oog

Je kunt ons bereiken via info@scrumatpublic.nl.

op de publieke zaak.

Scrum@Public is gelieerd aan www.scrumatschool.nl.
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interne veranderaars, Coaching en Intervisie,

Waarom Scrum@Public?

Onze aanpak

Wij zien de voordelen van Scrum in veel organisaties goed landen.

Scrum@Public gaat voor impact. Onze aanpak is daarop gericht.

Nederland is een land van doeners en poetsers! Snel resultaat, dicht tegen

Wij ‘fixen’ dus geen teams, maar wij helpen teams en afdelingen

de klant aan en nauw samenwerkend met andere partijen. Wij zien dat de

met een duurzame implementatie van Scrum. Een standaard traject

typische eigenschappen van Scrum ook prima tot hun recht komen in de

bij ons ziet er als volgt uit:

publieke sector. Toch vereist juist die markt volgens ons een specifieke
benadering:

• Zonder moeilijke (Engelse) taal, in klare taal leggen we Scrum
Nuchter in Scrum

duidelijk uit.

• Op een nuchtere en ontspannen manier leggen we de voor- en de 		
nadelen van Scrum voor uw organisatie uit.

Je kunt er bijna niet meer omheen: steeds meer organisaties
werken volgens Scrum. Het lijkt wel een hype. Daarom is
er Scrum@Public: een nieuwe organisatie die zich specifiek
richt op het toepassen van Scrum in de publieke sector zoals
(semi-)overheidsinstanties, welzijnsinstellingen, gemeentes,

• Wij gaan voor een duurzame verandering in de organisatie.
We zijn niet van de snelle verkoopverhaaltjes en we zitten niet 			
vast in dogmatiek. Scrum is best lastig!

• Er is geen echte verandering zonder gedragsverandering –

• Een intakegesprek met opdrachtgever(s) en het team:
wat zijn de doelstellingen en verwachtingen?

• Een introductie van Scrum voor het betrokken opdrachtgeversteam:
wat gaat er gebeuren en wat is de impact van Scrum op besturing?

• Een training Scrum van minimaal twee werkdagen waarin expliciet

aandacht is voor de door de organisatie gestelde doelen en er een
geschikt proefproject wordt geselecteerd.

• De begeleiding en coaching van het proefproject.
• Een evaluatie met het betrokken team en het managementteam 		
over de training en de vervolgstappen.

daar richten wij ons dan ook expliciet op.

vrijwilligersorganisaties en ngo’s.
Op basis van onze jarenlange ervaringen met het

Zowel in wat we doen als wie we zijn, zijn we transparant, eerlijk en

implementeren van Scrum binnen diverse organisaties

zonder omhaal van woorden. Scrum vereist anders denken en handelen,

zorgen we voor helderheid en duidelijkheid.

fundamenteel anders dan wat er ons geleerd is en wat er soms door onze

Heerlijk Hollands nuchter.

omgeving van ons verwacht wordt. Daar helpen wij u bij.
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