“U zoekt regelmatig versterking voor uw testprojecten en u
wilt daar de meest gedreven en betrokken testprofessionals
voor aantrekken? Snel kunnen beschikken over het uitvoerend vermogen, maar ook over advies? De ervaring van het
individu geborgd door een professionele organisatie? Ervaren
in Testuitvoering, Testautomatisering, Testmanagement en
advies? Maak dan kennis met The Future Group (TFG)!”
dé maat in ondernemen

KENNIS EN KUNDE
The Future Group (TFG), opgericht in 2000, is een snelgroeiend ICT kennishuis
van ondernemers die exclusief aan elkaar verbonden zijn. Via een consortium
van maatschappen, in totaal 200 consultants, komt multi specialisatie samen
in een compleet ICT/HRM portfolio via één sterk merk; TFG.

SPECIALISATIE IN TESTEN
Iedere TFG specialisatie is geborgd in een
apart bedrijfsonderdeel (maatschap). Het
testbedrijf bestaat uit professionals met
ervaring in Testuitvoering, Testmanagement, Testprocesverbetering en Testautomatisering. Daarnaast kent TFG ook specialisaties in onder andere Oracle, Java,
Microsoft, SAP, HRM, Business Intelligence, Datawarehousing, Functioneel Beheer,
Architectuur, Projectleiding en Programmamanagement.
Kenmerkend voor het testbedrijf is haar
maatwerk en oplossingsgerichtheid, maar
ook het gebruik en de beheersing van aantoonbaar werkende tools en technieken.
Centraal staat steeds de besparing die
onze klant realiseert door te investeren in
kwaliteit aan de hand van testen.
Binnen TFG is alle benodigde kennis (certificeringen) en ervaring voorhanden (TMap,
ISTQB, Testtooling, Testautomatisering)
om uw testprojecten efficiënt en effectief
te ondersteunen.

KENNIS DELEN
De benodigde materie- en omgevingskennis wordt binnen TFG actief gedeeld. De

verschillende maatschappen versterken
elkaar actief waardoor uw consultant van
TFG voor en met u kan terugvallen op een
breed collectief van specialisten (maten).
Wij organiseren bijeenkomsten met en voor
onze klanten in overleg met onze ondernemers. Juist die zaken die onze klanten bezig houden, gevoed door de ondernemers
van TFG die bij onze klanten actief zijn.
Onze professionals werken voor de
TOP200-klanten van Nederland (o.a. DNB,
NS, Rabobank, ABN Amro, KNMI, ANWB,
Defensie, etc.). We worden telkens opnieuw gevraagd door onze unieke inbreng
en brengen de navolgende testprojecten
weer tot een goed einde; getuige de positieve reacties van klanten. De hoge mate
van flexibiliteit zorgt er voor dat onze professionals nooit langer dan nodig aan u
verbonden zijn en u daarmee de kosten
aanvaardbaar houdt.

SUCCESFORMULE
De 200 ondernemers houden elkaar
scherp. Alleen via een ballotagecommissie
kan men toetreden tot TFG. De lat ligt hoog
en zal altijd hoog blijven liggen. Deze grondige selectieprocedure betaalt zich voor

WIJ KUNNEN ZELF VERTELLEN HOE GEDREVEN WE ZIJN,

MAAR ONZE KLANTEN ZEGGEN HET GELUKKIG OOK!
“The Future Group straalt plezier uit, en plezier
is de meest onderschatte randvoorwaarde van
succesvolle projecten!”
Frank Harmsen, Director IT Advisory

Waarom kiest u voor
The Future Group
■ Onze gespecialiseerde testconsultants
■ Onze ervaring met complexe
testtrajecten
■ Flexibiliteit en continuïteit via ons 		
ondernemerscollectief
■ Onze ondernemersdrive en
enthousiasme
■ Onze pragmatiek, wat levert het
voor de business op?
■ Businessrisico reduceren;
second opinion, quick scan
■ Kennisuitwisseling en borging
via het TFG platform
■ Fiscale hygiëne door convenant
met de belastingdienst
u als klant uit in succesvolle 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, flexibel en
gedegen. Klant, consultant en TFG zijn op
deze manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vormt 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?

“The Future Group is professioneel, betrouwbaar, snel, afspraak
is afspraak maar bovenal menselijk en uitermate prettig in de
samenwerking. De juiste man op de juiste plaats begint al daar intern
en dat merk je in de contacten.”

dé maat in ondernemen

Ruud Licht
Corporate Recruiter
Recruitment Center Alliander

“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.”
Robert Lagas
Director
Qurius Nederland

“Soms stellen wij een week voorafgaande aan de start van een project
een nieuw team op. De snelheid waarmee The Future Group hier
kwalitatief goede mensen voor weet te leveren maakt het mogelijk
onze doelstellingen te halen.”
Aernold van Gosliga
Bibliotheek.nl

“The Future Group is een aanstekelijk enthousiaste en gemotiveerde
professionele partij waarbij een langdurig partnerschap liever gisteren
dan vandaag mag aanvangen.”
Patrick van den Bos
AMS Leader Benelux
IBM Global Business Services
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