


Onze kracht ligt in 
durven zeggen, waar 
andere partijen het niet 
aandurven.

We change for value 
and challenge you!

JA!

Join The Team



Hi (bijna) nieuwe team member! 

Werken bij TeamValue. Hoe gaat dat er precies uitzien? We hopen op een oranje 

wolk. Het is ons team dat centraal staat. En samen leveren we waarde bij onze 

opdrachtgevers. We zijn er sinds 2014 maar hebben bij elkaar al meer dan 100+ 

jaar ervaring met werken in de cloud. We zijn ooit begonnen in Nederland, aan de 

keukentafel in Zwolle. Ooit zitten we in New York. We zijn enthousiast, gedreven 

en a bit crazy!

En dat ben jij ook. Jouw DNA matcht met dat van ons. We slaan de brug tussen 

Business en IT. We hebben lef bij opdrachtgevers, vanuit de veiligheid van ons 

team. Welkom bij onze Ohana – dat betekent familie in het Hawaiiaans.

Wij zijn TeamValue, niet I-Value

Werken bij TeamValue

Challenging

if only I were an eagle

Take Ownership

Embrace Change

Deliver Value

Fun

One Family
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Er was eens...

Eigenaar Anton Cnossen was en is ervan overtuigd. IT hoeft geen blackbox te zijn. 

Business en IT horen transparant met elkaar samen te werken en dienstverlening 

binnen deze branche hoeft niet alleen maar te gaan over product leadership en 

operational excellence. TeamValue is ontstaan vanuit een Customer Intimacy strategie. 

Want als team wil je waarde leveren. Die waarde en het resultaat dat daaruit volgt, 

dat is de basis voor een lange termijn relatie. Voor onze collega’s en opdrachtgevers. 

Omdat we als een van de weinige IT-bedrijven werken op basis van Customer Intimacy, 

geloven we dat je daarna op basis van de waarde die we steeds weer leveren bij ons 

terugkomt.

De ‘drie musketiers’ die er vanaf het begin al bij zijn? Dat waren naast Anton ook 

Xander en Anouchka. De geschiedenis van Xander en Anton gaat al meer dan twintig 

jaar terug. Ze studeerden samen af en zijn nu Business Partners bij TeamValue. Xander 

wilde een eigen bedrijf beginnen. En raad eens... Anton dacht hetzelfde! Op het moment 

dat Anton zijn bureau inruilde voor de keukentafel in Zwolle duurde het nog geen paar 

maanden voor Xander een belletje kreeg op vakantie. ‘’Hee Xander, kom je me nog 

helpen? Het is hier saai in m’n eentje!’’ Anouchka volgde niet veel later. 

Fun fact: de eerste jaaradministratie is door Anouchka verstuurd met een kleine Nilani 

(de dochter van Anton & Anouchka) op haar arm.

En daarna volgden nog veel meer top teamleden. We hebben een dynamisch team met 

niet perse gelijkgestemden en dat maakt ons juist zo krachtig!

The future? It’s written in the cloud...

Hoe het ooit begon... Klanten Partners

heronIT

THEN

NOW
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Alignment, successen en fun resulteren in een excellerende organisatie. Daarmee 

creëren we echte waarde. We slaan de brug tussen business en IT en dat doen we op 

onze eigen manier. We combineren data en toekomstgerichtheid met intuïtie en een 

blijvende gedragsverandering. Samen maken we organisaties succesvoller met onze IT-

oplossingen. We komen er niet het roer overnemen, en we blijven ook niet voor eeuwig. 

We pakken het probleem aan bij de kern, bewandelen samen het Golden Path en nemen 

de organisatie mee in een werkwijze die future-proof is. Zo kunnen klanten het Golden 

Path ook blijven volgen als wij weer weg zijn.

IT-consultancy, anders dan je wellicht gewend bent maar dat brengt organisaties echt 

een stap verder. We werken vanuit vertrouwen, onze ‘way of work’ is uniek en we tonen 

een gezonde dosis lef. Dat is TeamValue!

Waar we nog meer heel trots op zijn? Ons partnership met Microsoft, de propositie 

die we samen hebben neergezet, onze tevreden klanten, 10+ goede ideeën per dag en 

vergeet vooral de droge humor op kantoor niet. Een dag niet gelachen is bij ons ook 

echt een dag niet lekker gewerkt.

We creëren waarde, iedere dag opnieuw! Dáár komen we ons bed voor uit.

Wij zijn TeamValue
2014

2018

2016

2020

2015

2019

2017

2021

TeamValue en Bizure zijn geboren aan de 
keukentafel in Zwolle en Humanitas was 
in de pocket.

We zijn gegroeid naar 10+ collega’s, we 
hielden onze eerste teamdag en Glen en 
Rick hebben tijdens hun stage TeamNow 
naar the next level getild.

Een jaar waarin we om leerde gaan met 
continue verandering. Marco heeft meer 
dan 2000 DeveOps teams onboard heeft 
op de OnePipeline bij ING en het was het 
jaar van de ‘certifislaving’.

Xander joined the team, de eerste TV baby 
is geboren (Nilani) en de sponsorship van 
PEC Zwolle is gestart.

Wij begonnen bij Allego met het 
opschalen van laadpalenen Erik joined the 
team, de eerste ZZP relatie waar we nog 
steeds mee samenwerken.

Het 5 jarig jubileum is gevierd met een 
helicoptervlucht boven Amsterdam, 

a ie t e ce d g j ined t e tea  en 
de FD Gazelle Award is binnen.

De derde gouden en de derde 
zilveren Microsoft Partner 
certificering is een eit.

Een nieuw kantoor in Zwolle, Anton rijdt 
een reiger aan en de gouden driehoek 
waarmee wij de brug slaan tussen 
Business en IT is ontstaan.
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Bedrijfskritische applicaties veilig in de cloud. Een modulaire architectuur. Een Data 

Warehouse waar je op kunt bouwen. Van data naar inzichten. En dat alles met onze 

Agile way of work. Alleen dan zijn we in staat echte transformaties te starten. En dat is 

wat we het liefst doen!

Onze collega’s werken vanuit hun eigen expertise voor en met de klant. In DevOps 

teams. Resultaatgericht, vanuit vertrouwen en op basis van de nieuwste technieken en 

best practices. Dit zijn onze superhero specialties en solutions.

Het zit in hoe we het doen, en niet in wat we doen.

Bij TeamValue ondersteunen we organisaties met Business Intelligence, de Azure 

Cloud, Agile Transformaties en Internet of Things. Bizure is ons zusje en richt zich op 

Modern Service Management, dynamisch beheer op basis van een Xperience Level 

Agreement. TeamNow is onze management game voor high performance teams. De IT 

Value Scan is het kompas om te checken of je als organisatie ‘on track’ bent. Dat is wat 

we doen.

Wat we doen - dienstverlening en solutions

ValueScan
Hoe volwassen is de IT-infrastructuur van een organisatie? We toetsen 
over de assen security, development en infra.  

Business Transformations
e a en de siness end aar  e i el en inn vatie  d r .a. agile 
er en te i le enteren. e slaan de r g t ssen siness en .

TeamNow
De ultieme management game om teamprestaties te verbeteren. We 
creëren high performance teams met een blijvende gedragsverandering. 

Business Intelligence
Van data naar inzicht! We geven organisaties grip op hun data, maken 
c st fit er  das ards en geven e st rin r atie.  

Business Critical Applications
Veerkrachtige applicaties in de cloud. We zetten een modulaire cloud 
architectuur neer, applicaties zijn 24/7 up-to-date. De business is altijd 
online, stabiel en betrouwbaar.

Internet of Things
We combineren hard- & software en gebruiken Machine Learning om 
voorspellingen te kunnen doen.

Bizure
IT beheer done different. Modern Service Management is de nieuwe 
standaard. Monitoring gebeurd over de assen: security, quality, cost 
management, resiliency en no hassle!  9



The Golden Path. Daar ga je nog vaak van horen. Het is de weg naar software die 

echt waarde toevoegt! Het is ons antwoord om BizDevOps op een juiste manier te 

implementeren. Voordelen van het gouden pad? Schaalbaarheid, 24/7 uptime, inzicht 

in er r ance van ev s tea s  lanned r  en  certificering  rde. et 

uiteindelijke doel? De business in staat stellen (nieuwe) functionaliteiten met één druk 

op de knop te releasen zonder dat gebruikers dit door hebben. Dat noemen we One 

Button Deploy.

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. Je moet IT eigenlijk gaan zien als een supply 

chain die waarde levert aan de business. Zo zei ook Gartner.

Wat wij hieraan toevoegen? Onze architectuur principes, ons 4-ogen principe en de 

drive alles te willen automatiseren zonder de human touch uit het oog te verliezen. Eén 

waarheid, één doel, één way of work en één resultaat waar alle stakeholders achter 

staan.

Hoe we het doen - The Golden Path

Ken jij het verhaal 
achter the myth of 
the elephant? 
Vraag een collega 
ernaar.10 11



Feedback geven en nemen. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Bij ons is dat het ook. We 

geven deze gevraagd en ongevraagd. Iedereen kan bij ons een idee aandragen. Techwel 

of techniet, management, teammember of teamplayer. Die verbinding staat ook 

centraal tijdens onze jaarlijkse teamdagen.

The principles of feedback. Sturen doen we op basis van kwaliteit, veiligheid en 

etr aar eid. e st  starting and e start finis ing. e rgen sa en v r een 

kortere lead time en cycle time. De release rechten van IT gaan terug naar de business. 

We maken het een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

En wat we bij de klant doen doen we intern ook. We gaan voor veerkracht en 

constructieve feedback. Wat het ‘achtje’ betekent, waarom we met intents werken en 

wanneer we die feedbackloop toepassen? Dagelijks in ons werk, wekelijks met het 

team, maandelijks tijdens de teamavond en ieder kwartaal als we evalueren op ons 

Rocksboard.

We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.

We eat feedback for breakfast

I E N S T F J P

Introversion Extraversion Intuition Sension Thinking Feeling Judging Perceiving

DRAAGVLAK

RESULTAAT

I
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DOE N

PLAN

RES EVAL.
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TF
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Je weet wel, strategie. Niet altijd het meest inspirerende onderdeel. Zeker als 

strategische doelstellingen van hogerop worden meegedeeld, zonder toelichting of 

verdere uitleg. Bij TeamValue doen we dat anders. We werken al enige tijd met de 

Rockefeller Habits. Op deze manier verwerken wij de doelstellingen onder andere in een 

bedrijfsgame. Inmiddels hebben wij er al aardig wat spelletjes op zitten. De funfactor 

vinden we belangrijk in alles wat we doen.

De basis van onze Rockefeller bedrijfsgame is het jaarthema. Deze verdelen we 

vervolgens in vier subthema’s. Per kwartaal analyseren we waar onze belangrijkste 

bottleneck zit, bijvoorbeeld tot groei. Gekoppeld aan deze bottleneck stellen we drie 

prioriteiten op. Dit zijn de prioriteiten waar we gezamenlijk aan gaan werken. 

Work hard, play harder!

Door van het grote geheel meerdere kleine maar vooral werkbare items te maken, 

die passen binnen de macht en invloedssfeer van de medewerkers, creëren we meer 

zichtbaarheid, verbinding en eigenaarschap. Op deze manier draagt iedereen op een 

relatief kleine manier bij aan het grotere geheel. 

Bij ons wordt de strategie écht gezien als de rode draad van het kwartaal. We meten 

de resultaten en vieren het succes. Een nieuwe headset, Nintendo Switch, karten, extra 

vrije dagen, een avondje uit naar een Arcadehal? You name it.

Rockefeller Habits game
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We houden van voetbal. We houden ook van Zwolle, de stad waar we ooit begonnen 

zijn. Maar het gaat dieper dan dat. Voetbal zegt veel over hoe we naar organisaties 

kijken. Dat heeft niets te maken met doelbalans. De game fascineert ons.

Vanuit onze kernwaarden Vanwege onze Ohana, wat familie betekent, willen we iets 

achterlaten voor onze kinderen. Daarom sponsoren wij PEC Zwolle en PEC United, een 

organisatie die streeft naar een gezonde toekomst voor onze kinderen. Omdat wij, net 

zoals PEC, geloven in de kracht van toekomstige generaties.

Jaarlijks gaan we met het team naar een wedstrijd van PEC Zwolle en ook met relaties 

bezoeken we een mooie PEC Zwolle wedstrijd. Een avontuur op zich. Maar er is meer! 

We sponsoren ook de kidsrun van DWLoopschool van Hattem en werken samen met 

o.a. Regio Zwolle IT Platform en Techionista Academy.

Everyday is a change to get better. It’s about the journey as much as the destination.

Sponsorship PEC Zwolle
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What’s in it for you?

Natuurlijk krijg je bij ons een passend salaris en een uitdagende baan. Je hoeft je geen 

moment te vervelen. Als je bij TeamValue werkt dan word jij onderdeel van ons team en 

dat betekent dat je altijd op ons kan rekenen. Ook weten we dat er meer is in het leven 

dan alleen werk. De rest ontdek je vanzelf.

Life is about expectations & benefits.

Werken voor grote 
klanten in uitdagende 
opdrachten

Toegang tot onze 
goudmijn vol Golden 
Path principes

Choose your own 
device

Training & 
coaching

Ambitieuze collega’s 
waar je op kunt bouwen

Een salaris tussen de 
€ 3.000,- en € 6000,- 
per maand en een 
pensioenbijdrage

Vaste 
onkostenvergoeding

Happy days – voor als je 
even een dag voor jezelf 
nodig hebt. Ongeacht de 
reden

Werken met de nieuwste 
technieken

26 vakantiedagen en 
10% vakantiegeld

Mobiliteitsvergoeding of 
company car

Teamuitjes, sporten en 
jaarlijkse Ohana BBQ 
incl. family en kerstdiner 
met partners

Uitdaging

Goudmijn

Device

Leren

Collega’s

Salaris

Vergoeding

Happy days

Technieken

Vakantie

Reizen

Uitjes
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ennis e en e in is en et de ge iddelde ‘certifislaving’  ant r t daar 

el e aand r i e ennis ij. angt j  nie e certificering al aan et ri rd  

Blijven ontwikkelen doen we op de volgende manieren:

Nieuwsgierig naar een bepaald topic? Check de 

goudmijn op de website of onze SharePoint pagina’s 

om te kijken of jouw goud er tussen zit =) 

Naar de werken bij 
TeamValue Sharepoint

Kennis-goudmijn - gouden ontwikkelpad

De wekelijkse Nerd Talk op donderdag 

We vergeten er vast nog een heleboel!

Het bezoeken van Microsoft events en o.a. Power BI gebruikersdagen 

De ‘Who are you gonna call’ meeting op dinsdag en vrijdag 

Onze kwartaalgames en feedbackmomenten 

Onze interne cloud wiki die je toegang geeft tot alle architectuur principes dinsdag en vrijdag
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We werken hybride. Dat deden we ook al voor Corona. We werken namelijk op een plek waar 

we die dag de meeste waarde kunnen leveren. Soms is dat op kantoor, soms is dat bij je klant 

op locatie en soms is dat thuis. Dat doen we in goed overleg en met gezond verstand. Collega’s 

wonen in Groningen, Zwolle, Utrecht, Amsterdam en alles daartussen. Gemiddeld komen we 1x 

per week naar kantoor. Op de andere dagen hebben we onderling ook zeker contact met elkaar om 

te sparren over technische oplossingen of onze zogenoemde ‘Who are you gonna call’ meeting 

waarin we elkaar updaten over hoe het gaat en welke hulpvraag we hebben. En daarin hebben we 

het niet alleen maar over werk.

Je krijgt een opleidingbudget zonder plafond. Echt? Ja, echt. Samen met jouw cirkel (jouw team)

bespreek je jouw volgende stappen. Jouw ontwikkelplan werkt eigenlijk net zo simpel als het 

uitvoeren van een ander idee. Iedereen kan met een idee komen. Heb je een plan, check je het 

bij het team en vraag je feedback op. Je dient je plan in en als je goedkeuring krijgt, voer je het 

(eventueel samen met een collega) uit.

innen ns va ge ied gaan de nt i elingen  ra  dat e naast certificeringen  een 

Nerd-talk hebben op donderdagochtend en we geregeld naar events gaan. Collega’s worden 

gestimuleerd (als daar een ambitie ligt) webinars en tech sessies te geven intern & extern. En als 

je onze humor kan waarderen is dat een pré. ;-) of toch een must...?

Wat je als Consultant krijgt naast uitdagende opdrachten en werken voor grote namen? Werken 

volgens onze way of work The Golden Path, choose your own device, sporten, een salaris tussen 

de 3-6K per maand afhankelijk van je ervaring, 10% vakantiegeld en 26 vakantiedagen, een 

jaarlijkse Ohana BBQ inclusief familie en kerstdiner met partners, teamuitjes, 2x per jaar een 

teamdag en uiteraard een goede mobiliteitsvergoeding en een pensioenbijdrage. We zijn vast nog 

iets vergeten want ook wij zijn iedere dag in ontwikkeling.

Ons team bestaat uit drie cirkels. We hebben collega’s binnen Cloud, Business Intelligence en 

Agile Transformaties. We zijn Microsoft Partner. We maken dus een keuze. Technieken en tools 

die we gebruiken zijn bijvoorbeeld: C#, Azure, MS SQL, ASP.NET, .NET Core, Git, Jira, DevOps, 

React, Javascript, MVC, Redis, TypeScript, Visual Studio, .NET 5, CosmosDB, Azure DevOps, Visual 

Studio Code, CSS, PowerShell, Power BI, R.

Ja, lef vinden we belangrijk. Maar lef tonen kan je niet zonder een veilig thuishonk. We zijn van 

mening dat je alleen open en eerlijk kunt zijn naar klanten als wij dat ook zijn tegen elkaar als 

team. Samen. Want we geloven dat als je ruimte hebt om jezelf te ontplooien, iedereen daar beter 

van wordt. Je werkt in het begin vooral binnen je eigen kennisgebied. Afhankelijk van je ambities 

e aal je nie e certificaten en er  je van it j  vertr de asis verder. n ie egt dat je 

geen lef kunt tonen als je doet wat je al vaker hebt gedaan? Het zit hem in de manier waarop!

erder rijgen e vaa  de e vraag  at is ngeveer  de verdeling t ssen g fi ing  nie

nieuwe features, wegwerken technical debt? Nou, dat verschilt per klant, welk project we doen en 

in welke fase van dat project we zijn. We kunnen je wel beloven en met zekerheid zeggen dat 75% 

van je werk aan nieuwbouw zal zijn.

Het kantoor zit in Zwolle en ik woon toch niet echt in de buurt. Hoe vaak komen we 

naar kantoor?

Ik wil graag ontwikkelen. Hoe word ik hierin ondersteund door TeamValue?

Hoe ziet het arbeidsvoorwaardenpakket er precies uit?

Met welke technieken en tools werken jullie?

Jullie stralen veel eigenzinnigheid en lef uit. Hoe is de verhouding veilige 

werkomgeving versus experimenteren?

FAQ’s over Werken bij TeamValue

1

3

4

5

2

10 veelgestelde vragen over werken bij TeamValue. 

Alles op een rijtje, wel zo overzichtelijk.
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We hebben een dynamisch team met niet persé gelijkgestemden en dat maakt ons juist zo 

krachtig! Ons team bestaat uit een goede mix van juniors, mediors en seniors. Van heel senior - 

meer dan 15 jaar werkervaring - tot aan collega’s die na hun stage beginnen als junior developer.

Alignment, successen en fun resulteren in een excellerende organisatie. Daarmee creëren we 

echte waarde. We slaan de brug tussen business en IT en dan doet we op onze eigen manier. We 

combineren data en toekomstgerichtheid met intuïtie en een blijvende gedragsverandering. Zo 

kunnen klanten het Golden Path ook blijven volgen als wij weer weg zijn. Omdat we als een van de 

weinige IT-bedrijven werken op basis van Customer Intimacy, geloven we dat de klant daarna op 

basis van de waarde die we steeds weer leveren, bij ons terugkomt.

Agile. Vooral Scrum met behulp van Azure DevOps. Sommige klanten gebruiken SAFe en/of Nexus 

voor de organisatie. We werken met quality gates, peer reviews, geautomatiseerde tests binnen 

de CI/CD pipeline en sonar voor statische code analyse. Ook werken we CI/CD en doen we bug 

tracking met Azure DevOps. We zijn altijd op zoek naar de weg naar software die echt waarde 

toevoegt.

Dat is te veel om op te noemen inmiddels. Ben je benieuwd naar de milestones van afgelopen 7 

jaar? Het meest trots zijn we op onze klanten waarmee we samen in staat zijn echte business 

transformaties te starten. Hoe wij het Golden Path implementeren bij klanten en de werelden van 

business en IT bij elkaar brengen? Je komt erachter in onze klantcases of gewoon door met ons in 

gesprek te gaan.

Zeker! Een techneut praat graag met een andere techneut. Logisch als je dezelfde taal spreekt. Je 

kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze collega’s. Stuur ze direct een berichtje of laat je 

gegevens achter en wij zorgen dat je gekoppeld wordt aan iemand. Dus weet je nog niet zeker of 

werken bij TeamValue bij je past? Ga gewoon op onderzoek uit!

Een 4 stappenplan. Na je sollicitatie bellen we je op. We kijken samen of we een eerste gesprek 

kunnen inplannen. Bevalt dat gesprek goed van beide kanten? Dan plannen we een tweede 

gesprek in. Zijn we

daarna allemaal nog net zo enthousiast? Dan krijg je een aanbieding, zeggen we ‘welkom bij de 

club’ en vindt het inmiddels beroemde tekenmoment plaats aan de hoge tafel op kantoor.

Hoe ziet het team eruit qua persoonlijkheden en senioriteitsverhouding?

Waar staan jullie precies voor? Wat is jullie visie op development?

Waar zijn jullie zelf het meest trots op?

Kan ik vrijblijvend sparren met een collega?

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

6

7

8

9

14

Dit is Sammnie onze 
CHO (Chief Happiness 
Officer)
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Pak jouw golden ticket to the air.

Wij werken met mensen in een wereld die draait om techniek. Sámen, want het 

team staat centraal. En ons team is hiring! Groeien doen we samen en we zijn ervan 

overtuigd dat onze collega’s en hun netwerk (dus ook jij!) als 

geen ander weten wie er bij ons past. Draag je een nieuwe 

collega aan en start hij/zij ook bij ons dan verdien je een 

helikoptervlucht! https://jobs.teamvalue.com/

Winning team. Jij ook professioneel puzzelaar?

Azure Solutions Architect

Azure Solution Developer

Cloud Engineer

Business Intelligence 
Consultant

Data Engineer

BI Architect /  
AI Consultant  

Agile Coach

Scrum Master

Business Analist  

Circle
Cloud Solutions  

Circle 
Business Intelligence

Circle 
Business Transformations

Adres

Hanzeplein 11-27,

8017 JD Zwolle

Contact

+31 38 20 22 306

Naar de TeamValue 

jobs site
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