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Wat is Agile?  
Agile betekent letterlijk behendig en lenig. 
Agile is een filosofie, een manier van denken 
hoe om te gaan met veranderende 
omstandigheden. Waarbij het flexibel inspelen 
op veranderingen centraal staat.  Binnen de 
Agile filosofie is er een visie waar men naar 
toe wil werken, maar de scope ligt niet 
keihard vast. En om bij het einddoel te komen 
wordt de toekomst opgedeeld in delen, in 
kleine stappen. Een planning wordt dus niet 
voor een langere periode gemaakt maar voor 
een te overzien aantal dagen/weken. Dit 
wordt gedaan om regelmatig bij te kunnen 
sturen.  
 
Het bijsturen gebeurt op basis van o.a. 
klantwaarde. Binnen Agile trajecten wordt de 
klant (de stakeholder) regelmatig betrokken 
zodat hij feedback kan geven op alle 
tussenproducten. Daarnaast kunnen 
ontwikkelingen in en rondom de organisatie 
redenen zijn om bij te moeten sturen.  
 
 
Wat is Scrum? 
Scrum is een raamwerk voor 
projectmanagement. Het is afkomstig uit de 
ICT. Grondlegger Jeff Sutherland bedacht een 
Agile manier van projectmanagement binnen 
de ICT.   
De Waterval methode die destijds veel 
gebruikt werd, een vooraf vastgestelde 
strakke planning met daarin alle stappen, 
mijnpalen en leverdata, leverde onvoldoende 
resultaat op. De opleverdata werden vaak niet 
gehaald waardoor budget en tijd werd 
overschreden. Jeff Sutherland noemde het 
Scrum. Dit is een term afkomstig uit het rugby 
waarbij een team intensief met elkaar 
samenwerkt en flexibel reageert op 
veranderingen. Eigenlijk was het niks nieuws.  

Hij combineerde verschillende 
bestaande ideeën tot één 
werkwijze. Een werkwijze 
waarin de cyclus van Plan- Do- 
Check- Act een belangrijke rol 
speelt.  

 
 
 

Wanneer kun je scrum gebruiken? 
Scrum is dus een Agile wijze van 
projectmanagement. Het is niet op alle 
werkzaamheden van toepassing.  
 
Scrum kun je als OR inzetten bij:  

1) Advies- en instemmingsaanvragen en 
initiatiefvoorstellen. 

2) Projecten die in de organisatie als 
pilot/Agile of organisch worden 
opgezet. Waarin de organisatie 
gaandeweg zijn werkwijze gaat 
bijstellen en besluiten neemt.  

3) Thema’s waarbij je graag de achterban 
actief wilt betrekken. 
 

Wat kan Scrum voor de OR 
opleveren? 
Scrum kan veel opleveren 
wanneer het op een juiste wijze 
wordt toegepast en er een 
weloverwogen keuze is gemaakt 
om als OR met Scrum aan de slag 
te gaan.  

 
1) Scrum kan de betrokkenheid van de 

OR-leden bij de het OR-werk 
versterken en de motivatie vergroten. 

2) Scrum zorgt ervoor dat ingewikkelde 
trajecten voor de OR overzichtelijk 
worden. Te denken valt hierbij 
bijvoorbeeld aan: adviestrajecten bij 
een fusie of reorganisatie. 

3) Scrum bevordert grotere 
betrokkenheid bij en meer invloed van 
de achterban op de adviezen van de 
OR richting de bestuurder.  

4) Scrum zorgt voor optimalere inzet van 
ieders kwaliteiten en kennis.  

5) Scrum brengt focus aan in het werk. Je 
start altijd met de belangrijkste dingen 
en je laat je minder afleiden door 
allerlei bijzaken.  

6) Scrum zorgt ervoor dat de OR met een 
duidelijke doelstelling aan de slag gaat 
met zijn werkzaamheden.  

7) Scrum levert een snellere doorlooptijd 
op van adviestrajecten en een betere 
inschatting van de benodigde tijd.  
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Het Scrum team 
Binnen het Scrum team kennen we drie rollen.  
 

1) Product Owner  
2) Scrum Master 
3) Sprintteam 

 
Belangrijk is dat het Sprintteam 
multidisciplinair is en zelforganiserend 
vermogen heeft. Multidisciplinair zou je 
binnen de OR ook kunnen vertalen als een 
goede afspiegeling binnen de organisatie. Of 
bijvoorbeeld een evenwichtige delegatie 
vanuit de vaste commissies van de OR. 
Zelforganiserend houdt in dat het Sprintteam 
zelf keuzes maakt aan welke taken hij tijdens 
de Sprints werkt.  
 
 
 

Product Owner 
Deze rol kan het DB of een DB-
lid op zich nemen. 
De Product Owner heeft een 
belangrijke rol in het 
optimaliseren van de waarde 
van de producten die de OR 
oplevert. Met waarde wordt  

bedoeld: het opgeleverde werk van de OR 
(lees: bijvoorbeeld adviezen aan de 
bestuurder) dat afgestemd is op de input van 
de stakeholders. Stakeholders van de OR 
kunnen: de achterban/de bestuurder/ de 
organisatie/ de OR zelf. De achterban is 
bijvoorbeeld de stakeholder wanneer de OR 
namens hen onderhandelingen voert over de 
pensioenregeling. De bestuurder kan 
stakeholder zijn bij de behandeling van 
voorgenomen besluiten (advies/instemming). 
De OR kan stakeholder zijn voor het 
Scrumteam dat de verkiezingen voor de OR 
gaat organiseren en de organisatie kan 
stakeholder zijn bij een te ontwikkelen 
initiatiefvoorstel. 
 
De Product Owner is de schakel tussen de 
stakeholders en het Scrumteam (de OR). Op 
basis van de input die hij krijgt van de 
stakeholders bepaalt hij de visie op het 
eindproduct: aan welke randvoorwaarden 
dient dit o.a. te voldoen.  

De Product Owner is verantwoordelijk voor 
het invullen van de Backlog. Hierop staan alle 
items waaraan gewerkt dient te worden om 
tot een goed eindproduct te komen. Hij 
beheert de Backlog, bepaalt de prioriteiten en 
zorgt voor een goede omschrijving van de 
verschillende items: zodat iedereen begrijpt 
wat het item inhoudt.  

 
Gedurende het gehele traject levert de OR 
verschillende tussenproducten op, deze 
tussenproducten worden aan de stakeholders 
gepresenteerd en door heb voorzien van 
feedback. Aan de hand van deze feedback 
bepaalt de Product Owner welke taken 
prioriteit hebben waar het sprintteam als 
eerste mee aan de slag moet.  
 
Het beste werkt het wanneer de Product 
Owner één persoon is en deze ook mandaat 
van de OR krijgt om beslissingen te nemen. 
Daarnaast is het van belang dat de 
medewerkers in de organisatie weten wat zijn 
functie is.  
 
 
 
   Scrum Master 
   Deze rol kan worden  
   ingevuld door de 
   ambtelijk secretaris 
   van de OR, maar ook 
door een DB-lid of een externe persoon. De 
Scrum Master is de procesbewaker, 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
team tot een zelforganiserend team.  Dit 
bereikt hij door het team te faciliteren en te 
coachen. Voorbeelden van coachsituaties zijn 
onder andere een moeizame onderlinge 
samenwerking, demotivatie bij teamleden, 
lastige communicatie of zaken van praktische 
aard. Het team moet vrij kunnen werken aan 
zijn taken en dit ongestoord kunnen doen. En 
hierin heeft de Scrum Master een belangrijke 
rol. 
 
Daarnaast heeft de Scrum Master als taak het 
team op te leiden in het gebruik van Scrum. 
De Scrum Master is bij de verschillende 
bijeenkomsten aanwezig, waarbij hij sturing 
geeft op het proces van de meeting.  
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       Het Sprintteam 
     Het Sprintteam gaat                
     over het ‘Hoe’. Het team  
     werkt gedurende de  
     sprints aan de taken  
     die horen bij het 

opleveren van de tussenproducten. In 
samenwerking met de Product Owner bepaalt 
het Sprintteam aan welke items van de 
backlog hij gedurende de sprint gaat werken.  
 
Het sprintteam werkt zelforganiserend, het 
bepaalt zelf op welke wijze hij de taken invult. 
De teamleden zijn hier ook samen 
verantwoordelijk voor. Met elkaar zorgen ze 
ervoor dat alle taken aan het einde van de 
sprint zijn afgerond. Iedereen levert zijn 
bijdrage op basis van zijn kennis, 
vaardigheden en beschikbare tijd. 
 
Het ideale team bestaat uit zeven leden, plus 
twee of min twee.  
Veel OR-en bestaan uit meer leden, er kan in 
deze situaties voor gekozen worden om met 
meerdere Scrum teams binnen één OR te 
werken.  
 
 
 

De stakeholders 
De stakeholders zijn geen 
onderdeel van het Scrum 
team, wel hebben zij een 
belangrijke positie om die 
reden benoemen we ze in 

deze white paper expliciet. De stakeholders 
geven feedback over de door de sprintteams 
opgeleverde producten. Deze feedback is voor 
het Sprintteam en de Product Owner van 
belang om te kunnen bepalen of zij met de 
juiste dingen bezig zijn en waarop ze 
eventueel moeten bijsturen. Alleen de 
stakeholders en ‘OR’ kunnen mede bepalen 
wat het eindproduct wordt: het definitieve 
advies/de instemming die de OR aan de 
bestuurder uitbrengt.  
 
Tip: Bepaal dus voorafgaand aan het traject 
wie jullie stakeholders zijn, wat hun 
invloedruimte is en welke belangen er zijn 

zodat de Product Owner indien nodig 
regelmatig met ze in contact kan zijn.   
 
 
De meetings 
In het raamwerk van Scrum zijn er vier 
verschillende meetings. Deze meetings 
worden steeds gehouden op ‘vaste’ 
momenten. De Scrum Master is 
verantwoordelijk voor het goede verloop van 
de verschillende meetings.  
 
De meetings worden rondom de Sprint 
gepland. De sprint is een afgebakende periode 
waarin het Scrum Team zijn werk doet. De 
keuze voor de duur van de sprint kan door 
team gemaakt worden. Wel dient de sprint 
daarna altijd even lang te zijn. Sprints duren 
tussen de één en vier weken.  
 
De meetings rondom de Sprint: 

- Sprint meeting 
- Daily stand up 
- Sprint review  
- Sprint retrospective. 

 
 
 

     Sprint meeting (duur:      
     max 8 uur) 
     Iedere sprint begint met  
     een Sprint meeting.  
     Tijdens deze meeting 

wordt de planning gemaakt voor de komende 
sprint. De Product Owner geeft uitleg over de 
items die op de backlog staan. Waarbij hij 
aangeeft welke items prioriteit hebben en wat 
deze moeten opleveren (dit zijn mede de 
gegevens/randvoorwaarden die de Product 
Owner bij de stakeholders heeft opgehaald). 
Het Sprintteam schat in hoe groot 
(tijdsinvestering) de verschillende items is en 
bepaalt aan de hand daarvan hoeveel items zij 
kunnen oppakken tijdens de komende sprint. 
 
Centraal tijdens deze meeting:  

- Uitleg van de verschillende items op 
de backlog door de Product Owner. 

- Inschatten van de grote van de 
verschillende items. 
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- Bepalen wat het Sprintteam gaat doen 
tijdens de sprint.  

- Bepalen hoe ze daaraan gaan werken. 
- Wat is de doelstelling van de sprint.  

 
 
 

Daily stand up(duur max 15 
min) 
Het team komt dagelijks bij 
elkaar om de voortgang van 
de werkzaamheden te 
bespreken. Het team gaat  

voor het scrumbord staan, een bord waarop 
inzichtelijk is gemaakt wat de stand van zaken 
is binnen de sprint, en neemt de 
onderstaande vragen met elkaar door:  
 

- Wat heb je gedaan sinds de vorige 
daily stand up? 

- Wat ga je vandaag doen? 
- Welke obstakels hinderen het team? 
- Hoe deze obstakels uit de weg te 

ruimen. 
 

Van belang is dat er tijdens deze meeting geen 
inhoudelijke zaken worden besproken. Het 
doel van de meeting is eventuele obstakels te 
identificeren en communicatie binnen het 
team te verbeteren.  
 
De Scrum Master heeft de 
verantwoordelijkheid om op verzoek van het 
sprintteam de meeting te plannen, de tijd te 
bewaken en ervoor te zorgen dat het team 
zich beperkt tot de bovenstaande vier vragen.  
 
Tip voor de OR: wanneer een dagelijkse 
bijeenkomst niet mogelijk is plan de daily 
stand up dan 1 keer per week. Op een vast 
moment in de week.  
 
 

Sprint review (duur: max 4 
uur) 
Tijdens de review vindt de  

inhoudelijke bespreking van de 
tussenproducten plaats. Deze meeting vindt 
plaats aan het einde van de sprint. De OR-
leden presenteren de opgeleverde stukken en 

deze worden voorzien van feedback/of 
besproken als hamerstuk.  
Aan de hand van deze meeting wordt gekeken 
of er weer zaken op de backlog veranderen.  
 
Bij de Sprint Review is het gehele Scrumteam 
aanwezig en eventueel worden ook de 
stakeholders uitgenodigd.  
 
 

     Sprint Retrospectieve 
     Tijdens de Sprint        
     Retrospective evalueert het  
     team zijn samenwerking. 
     De retrospective is de  

reflectie van het team. De OR kijkt terug op de 
vorige sprint en formuleert verschillende 
verbeterpunten voor de samenwerking. 
Daarnaast maakt het team een plan op welke 
wijze hij aan de verbeterpunten gaat werken. 
Deze punten komen terug in de volgende 
sprint.  
 
De Scrum Master zorgt ervoor dat deze 
meeting wordt ingepland. Tijdens de meeting 
is de Scrum Master onderdeel van het team. 
Het is handig om het voorzitterschap en de 
voorbereiding van deze meeting steeds te 
wisselen.  
 
Tip: maak tijdens de retrospective gebruik van 
verschillende werkvormen.  
 
 

Het scrumbord 
Op het scrumbord wordt 
visueel gemaakt wat de stand 
van zaken is rondom de taken. 
Het scrumbord bestaat uit 
verschillende onderdelen. 

 
Product backlog 
Op de Product Backlog staan alle items die 
een traject omvatten. Trajecten kunnen zijn: 
adviesaanvraag, instemmingsverzoek, signaal 
vanuit achterban dat leidt tot 
initiatiefvoorstel, opdracht vanuit de OR. De 
trajecten worden opgesplitst in verschillende 
items. Bij een adviesaanvraag kunnen de 
items bijvoorbeeld zijn: vaststellen 
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invloedruimte OR, in kaart brengen 
informatie, beoordelen informatie, enz.  
 
De items die de hoogste prioriteit hebben 
staan boven aan, items die later opgepakt 
kunnen worden staan onderaan op de lijst. 
Hoe hoger op de lijst, hoe specifieke de items 
zijn uitgewerkt. De product Owner bepaalt de 
volgorde van de items. 
De Product Backlog is geen statische lijst, het 
is aan veranderingen onderhevig. Op het 
moment dat er nieuwe gegevens bekend zijn 
wordt de Backlog opnieuw bekeken en 
bijgewerkt indien nodig.   
 
Van belang is dat de Product Backlog voor 
iedereen inzichtelijk is. Dit draagt bij aan de 
transparantie.  
 
 

Sprint backlog 
In de spintbacklog zijn de 
taken te vinden waarmee het 
Sprintteam aan de slag gaat.  

De items uit de Product Backlog zijn 
uitgewerkt in concrete taken en hoe er aan 
deze taken gewerkt gaat worden.  Deze 
uitwerking van de taken gebeurt tijdens de 
Sprint meeting.  
De taken worden op het bord geplaatst (met 
post-its) en het Sprintteam zorgt ervoor dat 
alle taken van de sprint backlog worden 
uitgevoerd. Als de taken zijn uitgevoerd, 
wordt de post-it in de kolom ‘done’ geplaatst. 
 
Verdere invulling van het scrumbord kun je 
zelf bepalen: als maar helder is aan welke 
taken het Sprintteam gaat werken tijdens de 
sprint en welke klaar zijn.  
Voorbeelden: 

- Sprint backlog: to do/ doing/ done 
- Sprint/ doing/ check/ done 

 
Het doel is dat aan het eind van de sprint alle 
taken in de kolom van done staan. Mocht er 
een taak niet zijn afgerond gedurende de 
sprint dan wordt deze opnieuw op de backlog 
geplaatst. De Product Owner bepaald dan 
opnieuw de prioriteit van de taak.  
 
 

  Praktische tips voor de OR 
 

o Visualiseer het scrumbord: op 
een groot whiteboard/ Brown 
paper of uitgeprint. 

o Maakt gebruik van de online 
tools wanneer de OR-leden op 
verschillende afdelingen/ 
locaties werken.  

o Plan momenten waarin alle 
OR-leden te gelijk, in één 
ruimte, met de 
scrumprojecten aan de slag 
gaan.  

o Geef het team de tijd om te 
wennen aan de Scrum 
werkwijze.  

 
 

 


