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LearninQ

Het hogere doel van 

organisatieadviesbureau             

Q-Consult Progress Partners:

“Achieve your goals,     

accelerate your business”

Dit doen we door het in beweging 

brengen van medewerkers van 

organisaties door praktische 

begeleiding en coaching met 
• ISO 9001:2015
• Lean Six Sigma
• Agile en Scrum.

../../../Acquisitie/2017 RTL Océ Agile/QCPP Agile film RTL.mp4
../../../Acquisitie/2017 RTL Océ Agile/QCPP Agile film RTL.mp4


Agile introductie



Geschiedenis van Agile



Het waarom van Agile

Voor veel organisaties is het een uitdaging om te voldoen aan de 

steeds sneller veranderende klantvraag. Het moet transparanter, 

sneller, beter en tegen minder kosten.

Welke problemen zijn er?

• Lange doorlooptijden

• Te veel documenten

• Trage besluitvorming

• Te weinig flexibiliteit

• Beperkte klantfocus

• Slechte communicatie

• Ontevreden klanten

• …



Agile manifest en waarden

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Werkende oplossingen boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan



De kern van Agile

“Achieve your goals,     

accelerate your business”

Wendbaarheid



Scrum introductie



Klassieke project methode



Scrum maakt steeds kleine stapjes



Scrum maakt steeds kleine stapjes



Wat wil de klant/gebruiker?

User story … (beschrijving in 4 zinnen van wat een gebruiker wil)

Als … 
(wie heeft de wens?)

Willen we … 
(wat is de wens?)

Zodat … 
(waarom hebben we deze wens?)

Met aandacht voor … 
(waarmee moeten we rekening 

houden?)



Scrum kent 3 rollen



Scrum kent 3 lijstjes



Scrum kent 3 meetings



Scrum kent een vast proces



Wensen resort 

eigenaar:

• visueel

• kleurrijk

• korte teksten 

• passend bij 

doelgroep



Wie zijn wij?



People
Bij QCPP staat de mens centraal. 

Met praktische adviezen, bruikbare 

toepassingen en persoonlijke 

betrokkenheid geven we jou en 

jouw mensen dat nodige zetje in de 

goede richting.

Progression
Met persoonlijke aandacht zetten 

wij samen een stap vooruit. En 

zorgen we dat je het daarna zelf 

kunt. Dat leidt tot nieuwe 

ontwikkelingen, nieuwe inzichten en 

nieuwe successen.

Passion
Wij vieren onze verschillen.

Onze unieke talenten, karakters en 

vaardigheden tellen samen op tot 

een krachtige, kleurrijke 

bedrijfscultuur waarin plezier en 

humor centraal staan.

Q-Consult Progress Partners



Effectieve samenwerking

Auditing en toezicht

Klanttevredenheid

Procesbeheersing

Trainen en ontwikkelen

Procesoptimalisatie

Agile & Scrum

Strategy deployment

Verandermanagement

Waar kunnen wij bij helpen?



Hoe werken wij 
samen? 

Ontwikkeling staat centraal

Persoonlijk, betrokken en met plezier

Duidelijke afspraken en heldere 

verwachtingen

Flexibele aanpak afgestemd op jouw 

situatie

Samen voor het beste resultaat

Open, eerlijk en direct communiceren



Agile & 
Scrum 
experts 
van 
QCPP



“Coming together
is a beginning; 
keeping together is 
progress; working
together is succes”


