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The Golden Path

Het Golden Path – inmiddels niet meer weg te denken uit ons 
woordenboek maar buiten TeamValue niet altijd een bekend 
begrip. Het is de weg naar software en digitale services die 
echt waarde toevoegt! The Golden Path is ons antwoord om 
BizDevOps op een juiste manier te implementeren.

The Golden Path hebben we niet zelf bedacht. Het is een 
bewezen methodiek en haar oorsprong ligt ten grondslag in 
de volgende boeken: The Goal van Goldratt, The Phoenix 
Project en The Unicorn Project. Die laatste is onze 
spreekwoordelijke Golden Path Bible. Alles wat we doen, 
maar vooral hoe we het doen en het fundament van 
TeamValue kun je in dit boek terugvinden. We zorgen ervoor 
dat je kan sturen op basis van data en inzichten en dat we 
geen ‘black box’ maken van IT. Je moet IT eigenlijk gaan zien 
als een supply chain die waarde levert aan de business. Zo 
zei ook Gartner.

Uitdagingen tussen Business & IT. Ze zijn er volop. En doelen 
zijn er om te behalen. Samen. Het implementeren van 
BizDevOps vraagt om verandering. Van de organisatie, het 
team en jou als individu. Het is spannend maar nog 
belangrijker: als het lukt is jouw organisatie één van de lucky 
ones! 90% van de agile transformaties faalt. Door het Golden 
Path te volgen ben jij wel in staat een blijvende 
gedragsverandering door te zetten en nieuwe gewoontes de 
standaard te maken. Het einddoel van deze goudmijn? One 
Button Deploy. Je bent als business in staat om met één druk 
op de knop te releasen, kwaliteit en time-to-market te 
waarborgen en een continue feedback loop toe te passen!

Het Golden Path bestaat uit diverse cloud architecture en 
coaching principes. We werken met Azure DevOps, we 
hanteren altijd het 4-ogen principe, we automate everything 
met onze Digital Factory en ga zo maar door... Het is 
misschien wel het best bewaarde geheim van TeamValue. 
Het is een Way of Work met als belangrijkste 
waarden: just in time, meetbaar, auditeerbaar, 
voorspelbaar en schaalbaar. Jouw goud 
zit veilig in de cloud.
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