“Wilt u samenwerken met een organisatie
die goede mensen levert, mensen die betrokken en enthousiast zijn over hun project, die
specialist zijn op het gebied van SAP? Maak
dan kennis met The Future Group (TFG)!”
dé maat in ondernemen

KENNIS EN KUNDE
TFG is de grootste zzp-community van Nederland. Opgericht in 2000 en
nog steeds groeiende. Onlangs door Graydon zelfs beoordeeld als bedrijf
behorend bij de 5% meest financieel gezonde bedrijven van Nederland.
Krachten van zelfstandig - zeer senior ondernemers in ICT en HRM worden
gebundeld in onze organisatie. Deze
mensen werken in specialistische
maatschappen waar ervaring, kennis,
kunde en kosten worden gedeeld. Eén
van onze specialisaties: SAP. Naast
SAP hebben we ook Maatschappen
voor Oracle, Java, Microsoft, Test,
HRM, Business Intelligence/Datawarehouse, Functioneel beheer/Architectuur en Projectleiders en Programmamanagers.
TFG heeft gekozen voor alleen HBOWO opgeleide professionals met veel
werkervaring. Attitude, een hoog kennisniveau en projectervaring: daar mag
u ons op aanspreken!

KENNIS DELEN
Onze kennis - onder andere op het ge-

bied van SAP - en ons enthousiasme
voor het ondernemerschap delen wij
graag. Wij organiseren bijeenkomsten
met en voor klanten in overleg met
onze consultants. Niet alleen borrels
maar juist die zaken die onze klanten
bezighouden, gevoed door de mensen
van TFG die bij onze klanten actief zijn.

SUCCESFORMULE MET LOUTER
PROFESSIONALS
De 200 consultants houden elkaar
scherp. Alleen via een ballotagecommissie kan men toetreden tot TFG. De
lat ligt hoog en zal altijd hoog blijven
liggen. Deze strenge selectie ervaart
u als klant op de projecten. Wij doen
er alles aan om een klant tevreden te
krijgen en te houden. Geen dikke boekwerken na maanden van analyse, de
praktijk is leidend bij ons. Vanaf dag
1 gaan wij aan de slag. Pragmatisch,

WIJ KUNNEN ZELF VERTELLEN HOE GEDREVEN WE ZIJN,

MAAR ONZE KLANTEN ZEGGEN HET GELUKKIG OOK!
“The Future Group is een aanstekelijk
enthousiaste, gemotiveerde en professionele
partij waarbij een langdurig partnerschap liever
gisteren dan vandaag mag aanvangen.”
Patrick van den Bos, AMS Leader Benelux IBM Global Business Services

Om deze redenen kiest u voor
The Future Group:
■ Uitsluitend goed gescreende
SAP professionals
■ Diverse mogelijkheden om te 		
netwerken op TFG-events
■ Kennisuitwisseling tijdens
evenementen of via het
TFG-platform
■ Hoogwaardige, zakelijke
dienstverlening met een
onuitputtelijk enthousiasme
■ Onze grote inzet en de gedrevenheid 		
waarmee we aan uw project werken!
flexibel en gedegen. Time & material
maar ook fixed price. Klant, consultant
en TFG zijn op deze manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De basis
van TFG en haar succes. Met gemiddeld 35% omzetgroei in een laagconjunctuur (2010 en 2011), cijfers waar
we trots op zijn! ■

CONTACT

Wilt u ons enthousiasme en onze
gedrevenheid zelf ervaren?
Bent u nieuwsgierig geworden
naar ons en ons verhaal?
Wij staan u graag te woord.
Bel naar 079 – 363 2905
of mail naar
contact@the-future-group.com
of kom eens langs op ons kantoor:
Röntgenlaan 27, Zoetermeer.

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM

WIJ KUNNEN ZELF VERTELLEN HOE GEDREVEN WE ZIJN,
MAAR WAT VINDEN ONZE KLANTEN ERVAN?

dé maat in ondernemen

“I have had a very pleasant experience working with The Future Group.
They are able to provide very experienced resources on HRIT and
SAP territory. Besides that I think that their organizational concept
provides an excellent concept for contractors who want to combine
independency with a feeling to belong to a group of peers, thereby
attracting the senior people from the market.”
Gijs Houtzagers
Head ICT
Asito Diensten Groep

“The Future Group has provided me with 2 outstanding senior SAP consultants. They have
been selected out of a list of candidates from several preferred suppliers. One consultant
is working for almost a year now and his contract will be extended. The other one is with
us for 6 months and his contract will be extended as well. We are implementing some new
SAP functionality and they both schedule training courses to keep up with newest SAP
developments.”
Peter van Meerendonk
Teamleider IDS Integratie Oplossingen Competence Center
Stedin

“TFG heeft in ruim een half jaar tijd een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van portal functionaliteit voor het Bestel en Betaal
Proces van de DUO. Dankzij de deskundige en flexibele inzet van TFG is
dit traject succesvol afgerond. Bij toekomstige aanpassingen zullen we
zeker eerst nagaan of TFG beschikbare kandidaten heeft.”
Liesbeth Lageveen
Manager SAPCC
Dienst Uitvoering Onderwijs

“Ik heb de Future Group leren kennen als een hecht team dat
betrokken is bij het zoeken naar oplossingen voor mijn uitdagingen.
Professionaliteit, ondernemerschap en passie kenmerken hun aanpak
en benaderingswijze. In de samenwerking ervaar ik het persoonlijk
contact als uitermate plezierig.”
Franck Schellekens
Global Business Services
Large and Complex Deals
IBM Global Business Services
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