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A.
Werkwijze
scrumteam

Scrumwerkwijze sluit niet aan bij
het bespreken en aanpakken van
het probleem.

Het aantal scrum bijeenkomsten
en inhoud van de gesprekken
geven zicht op het probleem.

Door de scrumwerkwijze zijn we
snel tot de kern van het probleem
gekomen. De knelpunten zijn
uitgewerkt en krijgen vervolg.

Door de scrum werkwijze zijn we
snel tot de kern van het probleem
gekomen. De knelpunten zijn
uitgewerkt en worden momenteel
opgepakt of zijn gerealiseerd.

2,5

B.
Samenwerking
binnen de domeinen

De samenwerking in de scrumteams heeft onvoldoende inzicht
gegeven in elkaars domein en
werkwijze.

De samenwerking heeft inzicht
gegeven in elkaars domein en
werkwijze. De samenwerking heeft
daarna geen vervolg gekregen.

De samenwerking heeft inzicht in
elkaars domein en werkwijze gegeven. We weten elkaar steeds vaker
te vinden voor afstemming.

De samenwerking heeft inzicht in
elkaars domein en werkwijze
gegeven. We weten elkaar te
vinden, stemmen af en lossen
knelpunten samen op.

2,4

C.
Doelen /resultaten
benoemd en behaald

Het scrumteam is niet tot het
benoemen van concrete doelen
gekomen.

Het scrumteam heeft doelen
beschreven maar er zijn geen
verdere acties ondernomen.

Het scrumteam heeft doelen
beschreven. Er wordt gewerkt aan
het behalen van de doelen.

Het scrumteam heeft doelen
beschreven. Doelen zijn behaald.

2,8

D.
Effect dienstverlening
voor inwoners

Zorgen doen we Samen heeft geen
enkel effect (gehad) op de kwaliteit
van de dienstverlening voor de
inwoners.

Zorgen doen we Samen heeft
minimaal effect (gehad) op de
kwaliteit van de dienstverlening
voor de inwoners.

Zorgen doen we samen heeft effect
(gehad) op de kwaliteit van de
dienstverlening. Inwoners worden
beter geholpen.

Zorgen doen we samen heeft
veel effect op de dienstverlening.
Inwoners zijn tevreden en worden
goed geholpen.

2,5

E.
Draagvlak in eigen
organisatie

Binnen mijn organisatie is geen
draagvlak voor Zorgen doen we
Samen. Het komt nergens terug
op de agenda.

Binnen mijn organisatie staat
Zorgen doen we Samen op de
agenda maar heeft het geen enkele
prioriteit.

Binnen mijn organisatie staat
Zorgen doen we samen op de
agenda en krijgt het de nodige
aandacht. Resultaten van de
scrumteams worden besproken
en hebben aandacht.

Binnen mijn organisatie heeft
staat Zorgen doen we Samen op
de agenda. Er wordt uitvoering
gegeven aan de resultaten van de
scrumteams.

2,4

F.
Zorgen doen
we Samen

Het programma heeft niet
bijgedragen aan de verbinding
tussen het zorg en het sociale
domein.

Het programma heeft ons kennis
laten maken met het andere
domein.

Het programma heeft ons (nog
meer) bewust gemaakt van het
andere domein en de samenwerking
hierin gefaciliteerd.

Door het programma zijn we
bewust geworden van het andere
domein en borgen we de samenwerking hierin.

2,4

G.
Transitieleer;
verandering van
denken en doen

Er heeft geen verandering van
werkwijze plaatsgevonden

Er is over gesproken. De werkprocessen zijn anders beschreven
maar de werkwijze is niet veranderd.

De wijze waarop medewerkers
hun werk doen is veranderd.
Er is verandering in doen en
denken te zien.

De wijze waarop medewerkers
over hun werk denken en hoe ze
dit uitvoeren heeft impact binnen
de organisatie.

1,9

