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Too much work and too little pay are 
problematic, but many issues fueling 
burnout are in HR’s control.
(study of the Employee Engagement conducted by Kronos Incorporated and Future Workplace® 
Januari 2017) 

People don't resist change. They resist 
being changed.  
Peter M. Senge 
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zich verbonden voelen (wat is de zin van wat 
ik doe? Mag ik op mijn werk zijn wie ik echt ben?) 

competent worden (mag ik mijn volledige 
potentieel ontwikkelen?)  

autonomie (mag ik asjeblieft ook zelf mee-kiezen 
hoe ik dat dan doe?) 



WZC VAN ZUYLEN    Geralaan 50  8310 Sint-Kruis 

!   N.a.v. tevredenheidsenquête

!   Tegemoet komen aan basisbehoeften van
    medewerkers

!   Inzetten op zelfsturing en empowerment

!   Aansluiten bij coachend leiderschap  
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METHODIEK UIT  
LEAN-FILOSOFIE 
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Gebruikt sinds 1990

Jeff Sutherland en Ken Schwaber  

Scrum is een manier van werken die voor elke 
organisatie en in elk team winst kan opleveren : 

!  IT-bedrijven als Google, Apple, Facebook 
!  Tesla, Gripen gevechtsvliegtuigen 
!  Media, ziekenhuizen, scholen, overheden... 
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!   Veranderwensen / leerdoelen / projecten
!   Rollen
!   Gebeurtenissen / ceremonies
!   Lijsten

Praktijk van Scrum





  KERN VAN DE SCRUMMETHODE 
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•  Multidisciplinaire teams
•  Op basis van gemeenschappelijke doelen
•  Kort met elkaar afstemmen
•  Stapsgewijs veranderingen ontwikkelen
•  Interactie en feedback in een team
•  Gemeenschappelijke doelen naar een 

hoger niveau brengen
•  Team versterken
•  Sterktes en mogelijkheden van het team 

aanspreken
•  De zorg voor de bewoners centraal stellen



SCRUM ROLLEN 
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!  Hoofdverpleegkundige of 
teamleider in samenspraak met 
directie

!  Interdiciplinair team 

!  Wisselend teamlid op vrijwillige 
basis is moderator van 
Scrumproces

1 Product Owner

2 Scrum Team

3 Scrum Master



SCRUM GEBEURTENISSEN 
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1 Start : selectie thema’s *, sprintplanning en
           definition of done

2 Sprint : timebox van één tot 4 weken
             waarbinnen gekozen verandering 

        wordt  gecreëerd = hart van Scrum

3 Daily Stand Up Meeting 

4 Sprint Review en Retrospective

* vanuit positieve insteek, wat is er soms, waar willen we meer van.... 



SCRUM LIJSTEN 
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1 Product Backlog  Items waaraan het team wil werken. Deze wordt bij de
projectstart gemaakt (ijsberg) samen met LG en onderweg

                                                 continu geactualiseerd

2 Sprint Backlog  Opdelen van thema in kleine, haalbare doelen en vertalen 
naar concreet gedrag zodat iedereen elke dag weet waar

                gedurende de sprint de focus ligt en wat er precies dient
                gedaan te worden. Helder, krachtig en positief geformuleerd met 

timing

3 Definition of Done Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint  het 
resultaat te kunnen vergelijken met het vooropgestelde doel

4 Scrumbord Het bekendste hulpmiddel van Scrum :  bord met kolommen To do, 
Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van  de
huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done  tijdens de 
Stand ups. 



PRODUCT BACKLOG 

Geen 
prioriteit 

Nog niet haalbaar, 
eventueel later 

Inventariseren waar 
men wil aan werken 
vanuit insteek :
hoe zou het zijn als het 
helemaal goed is?  
Welk gedrag is 
daarvoor nodig?

Opdelen in kleine, 
haalbare doelen 

Wat zal sterkste 
meerwaarde voor 
bewoner opleveren?



      DEFINITION OF DONE 
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HOE SCRUMMEN? 
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•  De ijsberg is een 
visuele weergave 
van de wensen 
en behoeften van 
een team.

•  De acties van de 
top van de ijsberg 
komen op het 
scrumboard



HOE SCRUMMEN? 
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•  Scrum start met het op lijsten van alle 
ambities, wensen en eisen voor verbetering 
= sprintplanning

•  Bij het formuleren van de sprints wordt er 
rekening gehouden met de meerwaarde 
voor alle betrokken partijen
•  Stil staan bij ‘wat is de meerwaarde voor de 

bewoner?’
•  Doel = toevoegen van meerwaarde en meer 

tevredenheid bij de bewoner



HOE SCRUMMEN? 
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•  Scrumboard is een hulpmiddel bij het 
overzichtelijk maken van doelen (sprints).

•  Alle taken worden op post-its geschreven en 
gehangen in 1 van de bovenstaande 
kolommen.

•  Door middel van overleg op maandag, 
woensdag en vrijdag met elkaar (max 15min.) 
maakt men zichtbaar waar het team mee bezig 
is.



DAILY STAND UP MEETING 
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•  Ieder teamlid beantwoordt de volgende
 3 vragen:

•  Wat heb ik gisteren gedaan om ons doel te realiseren?
•  Wat ga ik vandaag doen?
•  Welk obstakel staat mij of het team in de weg om het 

doel te bereiken? 

•  Elke sprint duurt ongeveer even lang. 
Tussen 1 en 4 weken afhankelijk van het 
project.

•  Op basis van de inzichten en feedback 
worden er stappen gezet.

•  Rechtstaande meeting



VOORBEELD SCRUMSESSIE 
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SCRUMMASTER 
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•  De moderator van het gebeuren

•  Geen leidinggevende, maar wel iemand uit 
het team zelf

•  Opleiding voorzien door Annemie Van 
Ooteghem (Behold the turtle)

•  2x per jaar intern intervisie met al de 
scrummasters



WAAROM SCRUM? 

WZC VAN ZUYLEN    Geralaan 50  8310 Sint-Kruis 

•  De kracht van scrum is dat ieder teamlid in 
de gelegenheid wordt gesteld optimaal bij 
te dragen aan wat er op dat moment het 
meest toe doet

•  Kenmerkend voor scrum is dat het team 
zelf de vrijheid krijgt om in te vullen hoe het 
iets aanpakt.

•  Sterkere samenwerking in teams heeft 
positieve weerslag op welzijn bewoner



OBJECTIVERENDE STUDIE 
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•  i.k.v. Bachelorproef 2016 -17 van 
medewerker Leslie Mahieu ‘Empowerment 
bij medewerkers in residentiële zorgsetting’ 

•  Onderzoeksvraag: 
 Wat is de impact van de scrummethode 
op het empowerment van medewerkers 
die tewerkgesteld zijn in een woonzorg-
centrum? 



THESIS 
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•  Er werd een bevraging gedaan bij de 
collega’s in ons woonzorgcentrum

•  41 medewerkers hebben de vragenlijst 
ingevuld

•  De vragenlijst bestond uit 3 luiken :
•  Motivatie
•  Communicatie, Informatie en 

werkoverleg
•  Open en gesloten vragen



RESULTATEN BEVRAGING 
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•  91,46 % van de mw’s zijn gemotiveerd
•  3,25 % van de mw’s scoren neutraal
•  5,28 %scoort niet gemotiveerd te zijn
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RESULTATEN BEVRAGING 
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•  92,38 % van de mw’s zijn positief
•  6,4 % van de mw’s scoren neutraal
•  1,22 % scoorde negatief
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RESULTATEN BEVRAGING 
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•  79,46 % van de mw’s zijn positief
•  15,65 % van de mw’s scoren neutraal
•  4,89% scoort negatief 
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VERBETERPUNTEN 
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•  De verbeterpunten die op alle gebieden 
terug komen gaan vooral over het 
verbeteren van communicatie in en rond 
teams en de verschillende teams onderling

•  Nog meer bewonersgericht scrummen ? 
(zonder over de gaan naar de klassieke 
bewonersoverdracht)

•  Tijd 

•  Continuïteit (reeds afgesproken met 
Annemie om een effectieve time out te 
installeren in de grote vakantie) 



ONZE CONCLUSIE 
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Empowerment bij mw’s is complex. 
Nadenken/werken op verschillende vlakken

•  Structureel: de werkomgeving, het 
organisatorische

•  Psychologisch : Motivatie, competentie, 
zelfbeschikking, impact

•  Teamwork



ONZE CONCLUSIE 
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Scrummethode = positieve evolutie m.b.t.
empowerment bij de mw’s

•  Betere samenwerking
•  Groter teamgevoel
•  Betere communicatie
•  Mw’s die elkaar meer durven aanspreken
•  Een groter gevoel van zelfstandigheid als 

team
•  Motivatie hoger (in 2015 was motivatie 

46 %)
•  Meer neuzen in dezelfde richting



TOEKOMSTGERICHT 
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•  Verdere opleiding voor de scrummasters

•  Heropfrissing voor alle medewerkers " 
doel = srum levendig te houden

•  Tool blijven vasthouden 



AFRONDEND 
•  Scrum is eenvoudige tool; goede toepassing vraagt wel 

volharding, durven experimenteren en groeien in 
verbindende communicatie met alle stakeholders

•  Scrum is een methodiek die medewerkers zelf in handen 
hebben. Zo ervaren ze hoe ze ook zelf impact hebben 
om hun werk werkbaar te maken. Ze cocreëeren 
werkbaar werk 

•  Scrum maakt potentieel van mensen los

•  Scrum is geen wondermiddel, maar brengt wel een 
fundamenteel andere manier van samenwerken in 
organisaties op gang
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Bedankt voor uw interesse, uw  aandacht en 
vragen.... 

      Marijke, Stefanie, Lobke, Annemie  


