Scrummen?
Dat doe je toch in
de sauna?

Misschien een goed voornemen om meer te gaan
scrummen.

Mooie uitspraak:
waar gewerkt wordt,
wordt gemenst.

‘De smaak van scrum’
Een proeverij waarin je ervaart hoe scrummen werkt en
je erachter komt hoe jij het kunt inzetten.
maandag 12 januari 13.30 - 17.30 uur
Zwanenhof in Zenderen

Ik had een heel
andere hemel in
gedachte.
Wat zei je?

Zwanenhof workshops
Workshops voor communicatie- en organisatieprofessionals in het oosten. Het concept: een
actueel en uitdagend onderwerp, een echte ‘crack’ op dat gebied als gast, prettige plek in de
regio en betaalbare prijs. Mijn doel: kennis en werkplezier met vakgenoten hier in de buurt te
delen. Kijk op www.marjanengelen.nl waar de tien eerdere bijeenkomsten over gingen.

Is ook jouw communicatieafdeling op weg naar een
nieuwe rol met minder uitvoering en meer regie? Staat
ook jouw afdeling onder stevige druk: minder mensen
en meer verwachtingen van de opdrachtgevers? Zoek
jij ook voortdurend naar manieren waarop je onder die
druk toch met plezier en effectiviteit kunt bijdragen
aan de organisatiedoelen?

Aan het eind van de bijeenkomst hebben we via een Skype
verbinding een interview met Irene Dijkstra, communicatiestrateeg van de gemeente Tilburg. Zij heeft zich samen
met een collega bekwaamd in scrum en afgelopen jaar
er twee pilots mee gedaan. We bevragen Irene over haar
ervaringen, het effect is hun werkwijze, de reacties binnen
de gemeente, de relatie met Factor C en meer.

‘Weg met het communicatieplan’
Dat schrijft emeritus hoogleraar communicatiewetenschap
Betteke van Ruler in haar boekje Reflectieve Communicatie Scrum. In een traditioneel communicatieplan leg je
vooraf precies vast welk resultaat je met welke acties gaat
behalen. Als de omstandigheden veranderen, wijk je af
van je plan en ga je een ander pad. Het plan ligt vervolgens
in de la. Ook blijft zo’n plan altijd hardnekkig een ‘ding’
van de communicatieafdeling. Terwijl het hele projectteam verantwoordelijk is voor de communicatie. Scrum is
een methode die je helpt om in projecten samen de rode
draad vast te houden, je acties te ordenen en te managen
en goed in te spelen op de onvoorspelbare dynamiek in de
omgeving.

Je gaat naar huis met
• Een kijkje in de keuken van scrum.
• Een ervaring rijker.
•	Antwoord op de vraag of en hoe jij scrummen wilt inzetten voor jouw organisatie.
• Een verse dosis inspiratie.
•	En dat samen met collega communicatie-professionals
uit deze regio.

Hemel op de communicatie aarde
Sinds de publicatie van de RCS in 2013 is scrum helemaal
hot geworden in communicatieland. We lezen voortduren
hoe nuttig het is; we lezen ervaringen, bijvoorbeeld van
de gemeenten Groningen en Tilburg en er zijn steeds meer
opleidingen en trainingen in de aanbieding. Het lijkt wel de
hemel op de communicatieaarde. Maar hoe kom je er nou
achter of het iets voor jou en jouw afdeling is? Je ziet altijd
van die beelden met hele wanden vol post-its. Is dat dan
de clou van scrum?

Meer plezier en meer vaart
Ria van Pelt is interim HR manager, teamcoach en gecertificeerd scrum master. Zij is directeur/eigenaar van De
Verbinding en is actief op het terrein van HR, P&O, leiderschapstrajecten en coaching. Ria: “In alle teams en bedrijven waar ik kom, telt logischerwijs resultaat. Het proces
om daar te komen is vaak lastig, want waar gewerkt wordt,
wordt gemenst. In mijn werk als HR manager ben ik erop
gericht om mensen te versterken en te verbinden. Sinds ik
scrum inzet als hulpmiddel, ervaren de teams meer plezier
en meer vaart in het samen werken aan een waardevol
resultaat. Ook in coaching en kleine processen zet ik scrum
in en ook ik sta verbluft over de combinatie van plezier
en effect. Ook al is scrum oorspronkelijk meer voor de IT
branche, het is voor ons vak én ook het communicatievak
een super tool.”

Proeverij
Ik was zelf erg benieuwd en wilde het graag eens ervaren.
Dat is precies wat we op de volgende Zwanenhofsessie gaan doen. Ria van Pelt faciliteert ons deze middag
helemaal in de scrum manier. Je komt erachter hoe je het
kan inzetten bij projecten, maar ook hoe scrummen je kan
helpen bij verbeteringen in je team en het betrekken van je
CEO. Ook ontdek je welke rol binnen scrum jou past en of
het voor jou bijvoorbeeld zinvol kan zijn om hier meer van
te leren.

Organisatie en informatie
Marjan Engelen Communicatie, telefoon 06 - 29 01 81 82,
mail@marjanengelen.nl

Kosten en opgave
Workshop ‘De smaak van scrum’, 12 januari 2015, 13.30 tot
17.30 uur, Zwanenhof Zenderen. Kosten € 110,- per persoon
en € 175,- (ex BTW) als je met twee personen uit één
organisatie komt.
Opgeven kan via ‘contact’ op www.marjanengelen.nl.

Na aanmelding krijg je een bevestiging, routebeschrijving
en factuur. Bij verhindering kun je een collega afvaardigen.
Organisatie en informatie
Marjan Engelen Communicatie, tel: 06 - 290 18 182,
mail@marjanengelen.nl

