
 
 
 

 

One Day Scrum  
 
Scrum is een bewezen, transparante manier voor het organiseren van 
eenmalige projecten. Het helpt teams om 2 keer zoveel te bereiken in 
de helft van de tijd door koers te koppelen aan uitvoering, 
transparantie, focus, kort cyclisch werken en tussentijds te leveren.  
 
Scrum staat heel ver af van klassiek projectmanagement. Door de zichtbaarheid worden 
krachten & inzichten gebundeld om in korte cycli (sprints) te leveren, wordt er ervaring 
opgedaan en komt er feedback wat weer brandstof geeft voor de volgende  sprint. Dat noem 
ik werken als een dolfijn! 
 
Via een One Day Scrum kan iedereen kennismaken met Scrum en ook 
echt gaan werken en leveren via Scrum. Hierna kan op basis van kennis 
en ervaring worden beoordeeld of Scrum van toegevoegde waarde is 
voor jullie bedrijf. Ervaring leert dat er dan al geen weg meer terug is 
J. In de bijlage vind je een voorbeeld programma voor een One Day 
Scrum. 
 
Na afloop van de One Day Scrum:  
1. kent iedereen het proces, de afspraken, ceremonies, taken en rollen 

binnen Scrum.  
2. volbrengen we 2 relevante complete cycli in scrum (sprints), 

inclusief sprintplanning, stand-ups, review & retrospective 
3. denken we na over de toegevoegde waarde van Scrum binnen jullie project 
 
Over mij en Effectivitijd 
Na mijn studie werktuigbouwkunde ben ik gaan werken bij een grote aannemer in de offshore. 
Een en al uitdaging waarbij ik ook leiding mocht geven aan grote teams. Langzaam werd mijn 
echte drive, passie of ikigai duidelijk: dat is de factor mens en hoe die samenwerkt. Ik had dit 
al eerder kunnen weten, omdat mijn boekenkast volstaat met boeken over timemanagement, 
persoonlijke ontwikkeling, geheugentechnieken en niet 1 techniekboek. Ik heb in de praktijk 
gezien dat 40-60% van de tijd, geld en resources weglekt in onderlinge communicatie en 
afstemming. Vandaar dat ik besloten heb om me hier volledig op te richten. Deze 
praktijkervaringen en theoriekennis vormen de basis van mijn bedrijf Effectivitijd. Een 
trainingsorganisatie die deelnemers helpt om effectiever samen te werken. Ik heb mijzelf 
gecertificeerd binnen Scrum. 
  
Tevredenheidsgarantie 
De resultaten van onze trainingen zijn zo goed dat we hier een volledige 
tevredenheidsgarantie op durven te geven. 



 
 
 
 
Opbouw traject: aantal en duur  
• 1 voorbereidende sessie via Teams 
• 1 One Day Scrum op locatie 
• Evaluatie en advies voor implementatie Scrum 
• Optioneel: Coaching & advies bij implementatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uitnodiging + intake 
 
2 uur 

One Day Scrum 
 
• Mogelijkheden en waarom 
• Uitleg Scrum 
• Gezamenlijk doorlopen sprint 1 
• Gezamenlijk doorlopen sprint 2 
• Evaluatie 
 

8 uur 

Samen opstellen 
programma One Day 
Scrum  
 
2 uur 

Training door Effectivitijd 
 

1 week 
 
 

Optioneel: Coaching en advies door Effectivitijd 
 

6 weken 
 
 

Optioneel: Implementatie Scrum in het project team 
 

 
 



 
 
 
 
Einddoel 
Scrum is hét middel geworden om projecten op te delen in sprints en te prioriteren waarbij 
belangrijke kennis, zoals deadlines, risico’s en kansen makkelijk worden gedeeld en overzichtelijk 
weergegeven. Dit geeft teamleden het overzicht en de kennis om af te stemmen, ideeën in te 
brengen, gezamenlijke belangen af te wegen en opgedane ervaringen te borgen voor de toekomst. 
  
Ik denk ik jullie in -/+ 12 uur kan laten starten met Scrum. Bovenstaande kan ik aanbieden voor 7 x 
95,- = € 1140 excl. btw en reiskosten.  
 
Consultancy bij implementatie: 
Ervaring leert dat een periode van 6 weken voldoende is om Scrum volledig in het team in te sluiten. 
Ik kan hierbij assisteren met coaching en het eventueel opleiden van Scrummasters en 
Productowners (vaktaal wat tijdens de workshop duidelijk wordt). Dit kan ik aanbieden voor € 95,- 
per uur excl. btw en reiskosten. Ervaring leert dat +/-7 uur per week voldoende is voor een 
succesvolle implementatie. 
 
 
Programma One Day Scrum 
 
• Opening 
• Uitleg Scrum theorie en voorbeelden 
• Toepassen van technieken in sprint 1 
• Lunch 
• Toepassen van technieken in sprint 2 
• Evaluatie en borrel 
 
 
 

Start van het (deel)project: 
 
Met het hele team inclusief stakeholders 
(managers, wethouders, bewoners…..) bouwen 
we een ijsberg van 3 lagen. 
- De onderste laag zijn de ambities. Waarom 

wordt het project gedaan en wat zijn de 
wensen en eisen (gele stickers). Hier drijft 
het project op. 

- Laag 2 zijn de benodigde werkzaamheden 
om ambities en doelstellingen te realiseren. 

- In laag 1 komen de belangrijkste 
werkzaamheden die op worden gestart in 
sprint 1. Dit zijn taken met:  

o de grootste waarden 
o die risico’s uitsluiten  
o logisch zijn om mee te starten 

 

 



 
 
 

 
Overige werkzaamheden blijven nog even in 
laag 2 voor latere sprints. Dit noemen we de 
backlog. De backlog is ook de plek waar 
aanvullende/nieuwe taken kunnen worden 
geparkeerd en wordt regelmatig opnieuw op 
prioriteit ingedeeld. 

 
Definitie van Done: 
 
De werkzaamheden in de top van de ijsberg 
hebben prioriteit en worden op een apart vel 
geplakt. Vervolgens leggen we als groep vast 
wanneer de werkzaamheden af zijn. Dit 
verbetert de wederzijdse verwachtingen en 
schept een gezamenlijk doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sprintplanning (1-3 weken): 
 
De stip op de horizon staat en de ambities en 
verwachtingen zijn helder. Het team zonder 
stakeholders bepaalt zelf hoe ze de 
werkzaamheden gaan organiseren. Hiervoor 
delen ze de werkzaamheden op in concrete 
taken en maken dit visueel op het scrumboard. 
 
Stand-up 
Regelmatig spreekt het team af bij het 
scrumboard waarin leden aangeven: 
- Wat ze gedaan hebben 
- Wat ze gaan doen 
- Waar ze tegenaan lopen 

 
Sprint Review: 
 

 



 
 
 

Na 1-3 weken presenteert het team de 
afgesproken resultaten aan de stakeholders. 
Doordat er echt iets opgeleverd wordt, komt er 
echte feedback van gebruikers. Dit is niet altijd 
leuk maar geeft inzicht, vaste grond onder de 
voeten en is brandstof voor het project. 
 
Retrospectieve: 
 
In een aparte sessie kijkt het team zonder 
stakeholders terug op het proces. Wat ging er 
lekker, wat ging minder en hoe kunnen we 
beter worden als team. Eventuele verbeter 
punten worden als taak toegevoegd aan de 
backllog. 

 
Einde sprint 1  

 
 


