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WAT IS HET?
De snelkookpanscrum is een actieve 
werksessie van twee of meer volle 
dagen, waarbij een zelf-organiserend 
team met focus concrete resultaten 
behaalt. Hierbij wordt gewerkt met 
de methodiek van scrum: een manier 
van wendbaar en visueel werken die 
veel energie geeft en creativiteit en 
ondernemerschap vraagt.

WANNEER INZETTEN?
De snelkookpanscrum is een prachti-
ge variant van de scrummethode die 
goed kan worden toegepast bij de 
start van een project, om een project 
dat is vastgelopen vlot te trekken, om 
tussentijds extra meters te maken 
en voor het in korte tijd realiseren 
van concrete producten, zoals een 
vitaliteitsprogramma, een programma 
voor werkgeluk of een communicatie-
campagne.

 RESULTAAT
Een snelkookpansessie levert veel 
op, onder andere: 
•  een concreet en compleet 
 resultaat in korte tijd
•  actieve betrokkenheid en input   
 van stakeholders 
•  focus van het team
•  nauwe samenwerking van het   
 team tijdens de werksessie
•  voldoening, plezier en energie!

HOE WERKT HET?
De snelkookpanscrum bestaat uit 3 
delen:
1. Intake (voorbespreking): urgentie  
 verkennen, projecteigenaar 
 benoemen, projectdoel opstellen,  
 team en stakeholders in kaart   
 brengen en faciliteiten  
 organiseren.
2.  Kick off (startsessie met het 
 team): introductie scrum 
 (indien nodig), elkaar leren 
 kennen, projectdoel en 
 stakeholderoverzicht aanvullen,  
 ambities en acties in kaart 
 brengen, voorbereidende acties  
 formuleren (sprint 0).
3.  Snelkookpanscrum in 
 (bijvoorbeeld) twee dagen:   
 werken aan het beoogde doel   
 door het uitvoeren van acties, 
 met aan het eind van elke dag 
 de oplevering van concrete 
 resultaten!

WIE BEGELEIDEN DIT?
Annemieke Mintjes en Martha Buning 
werken samen in Gelukwerkt.frl. Zij 
zijn ervaren scrummasters die zorgen 
voor een goede sfeer, teambuilding, 
tempo en focus. Als creatieve facilita-
tors zetten ze verschillende werkvor-
men in, zorgen ze voor een soepele 
begeleiding en zijn ze gericht op een 
zo optimaal mogelijk resultaat voor 
de opdrachtgever. En dit alles met 
merkbaar veel energie en plezier!
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