WIE WE ZIJN
We zijn Valueminds, een specialist in het detacheren van agile professionals. We zijn het zusje van
Testpeople, ontstaan uit een van de medewerkers die doorgroeide van tester naar Product Owner.
Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een volwassen organisatie met interessante opdrachtgevers
door heel Nederland

Breed inzetbaar

Samen leren

Diverse branches

Wij ademen agile. Eén team of de

Kennisdeling staat bij ons

onze medewerkers zijn werkzaam in

gehele organisatie: wij kunnen het

voorop! Dit doen wij met zowel

diverse branches, we zijn niet

allemaal

onze medewerkers als met onze

branche gerelateerd

klanten op verschillende
manieren

WAT WE DOEN
In een veranderlijke wereld wil je flexibel opereren. Zéker nu IT-projecten steeds complexer èn
en crucialer worden voor je bedrijfsvoering. Daarom wordt het Agile-denken gemeengoed. En
daarom detacheert Valueminds de meest volwassen denkers en doeners op dat terrein. Die
tillen niet alleen je software naar een hoger plan, ze maken je hele organisatie leniger. Van het
begeleiden/verbeteren van één scrumteam, tot het agile maken van een hele organisatie: wij
kunnen het allebei.

WAAR STAAN WE VOOR
Wij vinden het belangrijk om continu met elkaar in gesprek te blijven over de uitdagingen
waar we tegenaan lopen bij onze opdrachtgevers en over de trends die we zien op agile
gebied. Daarom organiseren we gildes voor de Valueminds en meetups voor iedereen die
agile ademt!

www.valueminds.nl

085 273 19 54

info@valueminds.nl

Reduitlaan 33, 4814DC | Breda

SPECIALITEITEN

Het verbeteren van
bestaande agile teams

Scrum master of product
owner rollen voor één team

Het geven van
agile cursussen

Agile transitie van een gehele
afdeling of organisatie

‘ Wij zijn er varen Ag i l e M i nds. We a de m e n a gile, we d enken a gile,
we do e n a l he e l l a ng ni e ts a nd ers.’
KLANTEN

