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Hoe agile management zorgt voor adaptiviteit én kwaliteitsverbetering

AANPASSEN OF UITSTERVEN: DE
NOODZAAK VAN WENDBAARHEID
Door de toenemende hoeveelheid en snelheid van veranderingen wordt adaptiviteit een steeds belangrijkere factor voor organisaties
om te kunnen overleven. Agile, oorspronkelijk afkomstig uit de IT, wordt daarom binnen de business steeds vaker toegepast. Het
belangrijkste doel hiervan is om de time-to-market te verkorten. Om dit te realiseren worden zelforganiserende teams ingezet
waarvoor experimenteren, innoveren en aanpassen centraal staan. Bij veel leidinggevenden bestaat de angst dat die vrijheid en
flexibiliteit leidt tot verslechtering van de kwaliteit. Onterecht, want uit onderzoek blijkt juist het tegenovergestelde.
Door Mike Hoogveld
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• 78% constateert een hogere kwaliteit
van het geleverde werk;
• 79% ervaart een betere voorspelbaarheid van de opgeleverde resultaten;
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EXCLUSIEF VOOR ABONNEES: WIN EEN EXEMPLAAR!
Het 256 pagina’s tellende boek ‘Agile Managen: snel en wendbaar werken aan continue
verbetering in organisaties’ van Mike Hoogveld wordt uitgegeven door uitgeverij Van
Duuren Management kost € 24,95 en is verkrijgbaar via de (online) boekhandel (ISBN 978
90 8965 318 5).
Als abonnee van Kwaliteit in Bedrijf maakt u kans een exemplaar te winnen door vóór 19
augustus a.s. een e-mail te sturen naar redactie@kwaliteit-in-bedrijf.nl waarin u in één
enkele zin uitlegt waarom u een gratis exemplaar zou moeten krijgen. Vergeet daarbij niet
uw adresgegevens te vermelden. Onder de inzenders trekken we deze keer vijf winnaars,
die het boek thuisgestuurd krijgen.
Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
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