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Beste maten,

We kunnen met elkaar terugkijken op een jaar waarin er binnen 

ons collectief bijzonder veel gebeurd is. Commercieel is het 

voor onze maten en partners een succesvol jaar geweest. Veel 

uitdagende opdrachten voor mooie tarieven. En er waren weer 

veel bijeenkomsten om kennis te delen, te netwerken of plezier te 

maken.

 We hebben weer een aantal mooie eindklanten binnen 

gehaald. En in de Raad van Maten hebben we vorig jaar veel 

constructieve discussies gevoerd om TFG klaar te stomen voor de 

toekomst. Ook hebben we in 2021 onze maten de gelegenheid 

gegeven om met een BV deel te nemen in hun maatschap. 

Daarmee hebben we een antwoord gevonden op de verslechtering 

van de aftrekposten voor zelfstandigen die al sinds enkele jaren 

wordt doorgevoerd.

 Maar het meest trots ben ik op het feit dat we voor het derde 

jaar op rij een hogere beoordeling gekregen hebben van onze 

maten in het maattevredenheidsonderzoek. Maar dat betekent 

zeker niet dat we zelfgenoegzaam achterover gaan leunen. Samen 

met de Raad van Maten hebben we zeven programma’s benoemd 

om TFG nog betere te maken. Want ondernemers zijn altijd in 

beweging.

Namens directie en management van The Future Group

Arno Commandeur en Eric Vierboom

T F G  O N 
  the move

JAARVERSLAG 
2021

THE 
FUTURE 
GROUP



Inhoud

Colofon
Vormgeving & opmaak

The MindOffice

Hoofdredactie
The Future Group

Oplage
Geprint & digitaal

Copyright
The Future Group, 

juni 2022

JAARVERSLAG 
2021

THE 
FUTURE 
GROUP

https://www.themindoffice.nl/


De maten gaven The Future Group in het maattevredenheidsonderzoek een 28. Dat is 40% hoger dan het 

jaar ervoor Onze omzet is toegenomen met 14% procent De gezamenlijke omzet over 

heel het jaar bedraagt 48.040.002 euro Met 2.721.000 euro wordt de meeste omzet 
gerealiseerd bij de Nederlandse Spoorwegen 66% van de maten starten in de maand 

van toetreden ook op een klus Het gemiddeld uurtarief steeg in 2021 naar €91,53. 
Dat is 2,5% meer dan een jaar eerder Het ondernemerscollectief is met 37 maten gegroeid, 

welkom nieuwe toetreders! Product Ownership en Management is met 8 maten 
als nieuwe maatschap gelanceerd HOERA! 11 deelnemers studeerden af aan de post HBO-

opleiding informatiebeveiliging Er zijn 25 blogs gepubliceerd op de website om 
kennis te delen Voor promotie, webinars, aftermovies en andere doeleinden zijn er 3:31:17 minuten aan 

video’s geupload De 47 partners van TFP keken in Kinopolis Utrecht naar de 
mijlpalen in de video 2021 wrapped  Door 193 maten is er in totaal 1580 uur en 26 minuten 

geleerd op Udemy De Angular- The Complete Guide (2022 edition) training was 
daarbij het meest populair met 9 deelnemers Met 669 aanmeldingen organiseerden 

we het grootste (online) Innovation Event tot nog toe in Pathé Tuschinski We kwamen samen in 105 
Maatschapmeetings En tijdens onze grootste familiedag ooit met 623 deelnemers in Ouwehands 

Dierenpark Dankzij 6500 afgelegde kilometers in de wandelchallange bleven 
we ook nog een beetje fit Het kantoor van TFG Zuid is met 142 M2, groot genoeg voor maatschap 

meetings en flexwerken in de regio In totaal zijn er 25 maten toegetreden met een BV 
in hun maatschap, dat scheelt hen al snel 2000 euro 18.085 woorden staan er in dit 

jaarverslag, dat ligt er dankzij ons allemaal…

CIJFERSENZO

Cor Kroon en Rutger Storm zijn beiden lid van de Raad van Maten en kunnen het goed met elkaar vinden. De samenwerking 

tussen het Management Team en de Raad van Maten is het afgelopen jaren drastisch veranderd. Dit werd vooral duidelijk in 

de aanloop naar het voorstel voor de modelwijziging. Cor en Rutger waren enthousiast om hierover met elkaar in gesprek te 

gaan. Want wat doet de Raad van Maten precies voor het collectief en hoe staan we samen sterk? 

I N T E R V I E W
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Rutger: Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Cor, wat is het bestaansrecht van 

de Raad van Maten? 

Cor: Het bestaansrecht van de Raad van Maten is naar mijn idee de kritische noot die twee 

kanten op gaat. Wij kunnen vanuit de maatschap onderwerpen meenemen, en andersom 

kan de directie nieuwe plannen bij ons toetsen, waar wij met een andere bril naar kijken dan 

het interne team van TFG. Dat is iets heel moois. Maar die kritische noot, daar is wel wat 

in veranderd de afgelopen tijd. Toen ik begon waren het wel echt twee eilandjes, de maten 

en de directie. Maten hadden soms harde kritiek op voorstellen of de gang van zaken, maar 

daarin is veel veranderd de afgelopen jaren. Dat is nu echt wel beter geworden. Er wordt 

beter geluisterd. 

R: Klopt. We worden in een eerder stadium betrokken. In plaats van dat er al van alles 

besloten is, en daarna om medewerking wordt gevraagd, worden we nu veel eerder 

betrokken in de planvorming. Maar de cultuur is ook fijner geworden. We zijn elkaar echt 

serieuzer gaan nemen dan een aantal jaar geleden. Als er nu iets niet kan, dan horen we ook 

waarom het niet kan. Dit kunnen we dan ook gemakkelijker uitleggen in onze maatschap. 

C: Het is minder ‘over de schutting heen gooien’ geworden, maar meer samen aan iets 

werken. En wat het dan soms complex maakt, is dat we allemaal hartstikke eigenwijs zijn. 

We zijn niet voor niets allemaal zelfstandig ondernemer geworden natuurlijk. Uiteindelijk zijn 

we een collectief met 400 maten, maar ook met 400 meningen. En dan zijn de mensen in de 

Raad van Maten nog eens extra eigenwijs. Anders zaten ze daar niet. 

R: Maar dat is niet de enige eigenschap van de Raad van Maten. 

C: Nee, naast die eigenwijsheid moet je ook een passie hebben voor The Future Group. Je 

steekt er natuurlijk wel tijd in en dit moet je ook nuttig vinden. Laten we even een voorbeeld 

nemen van een onderwerp waarin we veel tijd staken: de modelaanpassing. Vond je het 

altijd nuttig, de tijd die je erin stak? 

R: Een tijdje had ik wel het idee dat ik in rondjes liep. Maar uiteindelijk zijn we wel steeds 

concreter geworden. Als ik nu naar het eindresultaat kijk, ben ik blij dat ik heb meegedaan. Er 

waren namelijk wel gesprekken die ik niet had willen missen. Zo lag de focus aan het begin 

I N T E R V I E W

Cor Kroon (54) PASSIE voor architectuur en theater. Sinds 1993 gelukkig 

getrouwd met Jolanda. WOONPLAATS: ‘s-Hertogenbosch. Is MAAT binnen 

de maatschap The Demand Group. Sinds 2015 als ondernemer begonnen 

bij The Future Group. Begon in 2019 bij de RAAD VAN MATEN.  

Helpt klanten om hun IT-architectuur professioneler in te vullen.

Rutger Storm (32) PASSIE voor voor software ontwikkeling, powerliften en surfe 

WOONPLAATS Rijnsburg Zijn VRIENDIN Roelienda gaat binnenkort wellicht ook 

toetreden bij TFG. Is maat binnen de maatschap MS Consultancy & Software 

Development. In 2017 als ONDERNEMER begonnen bij The Future Group. Begon 

net als Cor in 2019 bij de RAAD VAN MATEN. Vervult rollen als lead developer, 

software architect en technisch adviseur bij zijn klanten.

dan veranderde het model op negen andere plekken. Wat wel hielp voor de structuur is dat 

ook het externe bureau hierbij betrokken was.

 C: Dat vond ik ook. Hierdoor was Arno gewoon op zijn plek als directie, en wij op de stoel 

van de maten. Zo hoefden wij niet ook de rol van moderator te vervullen. Iemand die sturing 

geeft en iedereen spreektijd geeft. Dat is wel heel fijn geweest. 

R: Ja, sturing geven is inderdaad belangrijk, maar ook iemand die soms ‘out of the box’ kan 

nadenken. We zaten wel eens heel erg vast met z’n allen. Dan kon Marc Douma (extern 

adviseur) één zin zeggen waardoor we ineens weer verder konden. Al met al was het een 

heel interessant proces. Ik had dit zeker niet willen missen! Wat wil jij nog bereiken met de 

Raad van Maten, Cor? 

C: Nog meer gezamenlijk invulling geven aan de programma’s die eraan komen. Hier wil ik 

met elkaar aandacht aan geven en de expertise inzetten die we onder de maten hebben, niet 

alleen in de Raad van Maten maar onder alle maten. We zijn daar nu al veel serieuzer mee 

bezig dan eerst. Hoe dat voorheen allemaal wat losser was, is er nu meer structuur en zijn 

we echt in groepen ingedeeld. Zo zit ik in de groep van de automatisering van processen, en 

jij in de groep van kennisdeling. We hebben bij de modelaanpassing laten zien dat, als we 

samen onze schouders ergens onder kunnen zetten, we het met elkaar voor elkaar kunnen 

krijgen. We hebben een nieuwe modus gevonden waarbij er meer respect is naar elkaar toe. 

Daardoor is de kans van slagen ook groter en kunnen we nu meters maken. 

R: Waar ik blij mee ben, is dat ik tegenwoordig met veel energie terugkom van een Raad van 

Maten. Terwijl het vroeger soms een beetje een klaagclubje was, iets wat mij veel energie 

kostte. Dat is het nu helemaal niet meer. Dat komt door de manier hoe we onderwerpen 

behandelen; dat geeft energie. Soms kan het nog wel eens een chaos zijn, maar wel altijd 

een leuke chaos. Ik kom altijd met meer motivatie terug. Iedereen kan zijn mening geven, er 

wordt naar elkaar geluisterd, en er is altijd wel een goede discussie. 

C: Al mogen die discussies soms wel een beetje worden ingekort! 

R: Ja, maar al met al is het leuk om te doen.

C: Daar sluit ik mij helemaal bij aan.

veel op groei, het ging met name over de cijfers. Maar hier was wel een omslagpunt toen 

we onszelf afvroegen ‘willen we groeien met mensen die eigenlijk niet bij ons DNA passen?’ 

Bij die vraag is bij velen wel de knop omgegaan, en vastgesteld dat we dat niet willen. Nu 

zijn we naar een model gegaan waarmee we naar mijn idee duurzaam kunnen groeien, met 

maten die bij ons DNA passen. Dat waren hele zinvolle discussies. 

C: Ja dat vond ik ook. Door de tijd heen is veel meer de focus gelegd op het bieden van 

waarde, niet alleen qua cijfertjes maar ook qua voorzieningen en diensten aan mensen die er 

al langer zitten, en in een andere fase van hun ontwikkeling als ondernemer zitten. Er bleek 

ook heel veel waarde te zitten, maar daar wisten maar weinig maten van af. Dat is dus ook 

een stukje communicatie. Die waarden moeten we wel op een juiste manier voor het voetlicht 

brengen. De gesprekken gingen dan ook steeds minder over ‘wat kost het’, maar meer over 

‘wat krijg je ervoor’. Zo konden we er met z’n allen een veel positiever verhaal van maken. 

Het waren veel lange avonden en we hebben heel wat iteraties gezien en beoordeeld. Maar 

daardoor is het resultaat kwalitatief wel steeds beter en beter geworden. 

R: Er heeft veel tijd ingezeten ja, en ik denk dat veel mensen dit proces rondom de 

modelaanpassing wel hebben onderschat. We dachten vaak, ‘we draaien hier even aan een 

knop’, maar dan bleek dit complexer dan we dachten. Want al draaide je aan die knop, en 

Klagen is makkelijk,  
maar proberen om iets te 
veranderen is veel moeilijker
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Maatschap Omzet 2021

Agile Partners € 3.341.696 

Business Integration Zuid € 46.205 

Business Integration & Analysis € 1.643.914 

Business Intelligence & Datawarehousing € 2.640.322 

Cloud Native € 3.147.833 

Externe inhuur € 1.102.473 

Fact € 2.651.508 

Fintech € 1.403.324 

Free IT € 2.916.830 

Integration Technology & Services € 1.780.171 

Machine Learning € 1.117.773 

Misap € 1.329.319 

MS Consultancy & Software Development € 2.467.821 

Network & Infrastructure Technologies € 506.504 

Security € 2.486.473 

TestDynamics € 3.395.371 

TestDynamics Zuid € 1.429.788 

The Demand Group € 3.082.091 

The Future Partners € 3.692.268 

The Java Group € 2.600.847 

Trending Technologies € 2.562.781 

Trending Technologies Zuid € 1.280.933 

Web Scale Development € 1.413.756 

O M Z E T  T O TA A L € 48.040.002 

Agile Partners

Business Integration Zuid

Business Integration & 
Analysis

Business Intelligence & 
Datawarehousing

Cloud Native

Externe inhuur

Fact

Fintech

Free IT

Integration Technology & 
Services

Machine Learning

Misap

MS Consultancy & Software 
Development

Network & Infrastructure 
Technologies

Security

TestDynamics

TestDynamics Zuid

The Demand Group

The Future Partners

The Java Group

Trending Technologies

Trending Technologies Zuid

Web Scale Development
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Top 10 klanten Omzet 2021 (x1000)

Nederlandse Spoorwegen  2.721 

Politie Nederland  1.617 

MN Services  1.132 

Dienst Justitiële Inrichtingen  1.009 

Belastingdienst  934 

Unisys Nederland N.V.  898 

Priva B.V.  887 

ASML Netherlands B.V.  880 

Randstad  756 

Maxeda DIY Group  733 

Periode opdracht na toetreding % van toetredende maten

start maand toetreding 66%

< 1 maand 12%

> 1 maand en < 2 maanden 12%

> 2 maanden en < 3 maanden 7%

>3 maanden en < 6 maanden 3%

Aandeel inhuur derden

2018 1,47%

2019 2,66%

2020 1,72%

2021 2,29%

Jaar Bedrijfskosten The Future Group

2009 € 1.433.000 

2010 € 1.468.000

2011 € 1.989.000 

2012 € 2.259.000 

2013 € 2.409.000 

2014 € 2.206.181 

2015 € 2.719.399 

2016 € 3.385.025 

2017 € 4.156.503 

2018 € 3.681.203 

2019 € 3.952.118 

2020 € 3.726.378 

2021 € 4.455.510 

Maatschap naam # maten

Maatschap Agile Partners 23

Maatschap Business Integration Zuid 4

Maatschap Business Integration & Analysis 13

Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing 17

Maatschap Cloud Native 20

Maatschap Fact 16

Maatschap Fintech 7

Maatschap Free IT 20

Maatschap Integration Technology & Services 11

Maatschap Machine Learning 7

Maatschap Misap 15

Maatschap MS Consultancy & Software Development 19

Maatschap Network & Infrastructure Technologies 4

Maatschap Security 16

Maatschap TestDynamics 24

Maatschap TestDynamics Zuid 10

Maatschap The Demand Group 19

Maatschap The Future Partners 45

Maatschap The Java Group 19

Maatschap Trending Technolgies 14

Maatschap Trending Technolgies Zuid 7

Maatschap Web Scale Development 13

T O TA A L  A A N TA L  M AT E N  343 

Omzetverdeling per maatschap

Cijfers Maatschappen Cijfers Sales
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In juli 2021 presenteerde Eric, samen met Fedor van Syfers, tijdens een webinar de mogelijkheden 

voor het toetreden met een bv in de maatschap. De reacties op het webinar waren positief en 

inmiddels zijn er zo’n 24 maten toegetreden met hun bv in de maatschap. Eric en Arne ontmoeten 

elkaar online om samen eens terug te blikken op het proces en ze bespreken hoe zij deze wijziging 

ervaren. Zoals dat vaker gaat tijdens een online meeting, moeten zij eerst wat updates draaien, maar 

uiteindelijk vinden de heren elkaar alsnog met een goede verbinding. 

Kom met je BV in de 

Eric: Waarom heb je eigenlijk besloten om met een bv toe te 

treden in een maatschap?

Arne: Dat was eigenlijk een combinatie van zaken. Als 

ondernemer vind ik het belangrijk om vrijheid te hebben 

en keuzes te kunnen maken. Het hebben van een bv geeft 

mij meer mogelijkheden. Al zal ik daar wellicht niet alles 

van gebruiken; het feit dat het kan geeft meer keuzes voor 

de toekomst. Daarnaast is het voor mij financieel gezien 

ook aantrekkelijker én ik kan een potje opbouwen om te 

investeren. Doordat dit bruto is, komt het beslismoment om 

een bepaalde keuze te maken ook eerder. Bijvoorbeeld om 

te gaan investeren in vastgoed of voor mijn pensioen. En ja, 

mijn administratie kost nu wel wat meer. Voorheen deed ik 

dat bij Facet voor ongeveer 600 euro, maar kreeg ik geen 

advies. Daar was ik de laatste tijd wel meer naar op zoek; 

advies en dan graag ook structureel. Dat heb ik nu. 

E: Hoe heb je dat nu dan georganiseerd? 

A: Via een andere ondernemer buiten het collectief kwam 

ik bij een bureau terecht. Ik betaal nu 120 euro ex btw per 

maand. Zij kennen allemaal slimme trucjes en dat is wel zo 

fijn. 

E: Fijn, het is belangrijk om een goed administratiekantoor 

te hebben. Er zijn zo veel slimmigheden, maar die vergeet 

je snel als je er niet dagelijks mee bezig bent. Ieder zijn vak 

natuurlijk. 

A: Ik heb onlangs een airco op mijn kantoor laten installeren. 

I N T E R V I E WCO LU M N

Maatschap
Als maatschap-managers handelen wij iedere dag vanuit de kracht  

‘samen sterker’. En daar hebben we verbinding voor nodig. En voor  

verbinding hebben we contact nodig. Met onze maten. Omdat de reguliere  

vormen om elkaar te kunnen spreken vorig jaar niet altijd mogelijk waren, 

vonden we andere manieren, zoals wandelen met één of meer maten, individuele 

online meetings, maatschap-meetings en een online Innovation Event. 

Hybride vorm

Met het programma ‘After Corona’ hebben we inmiddels een hybride vorm van contacten leggen 

aangenomen. Online, fysiek of een combinatie hiervan, alles is mogelijk. Zo doen we onze uiterste 

best iedere maat zoveel mogelijk te betrekken bij het TFG-collectief. Dat zien we terug in de 

stabiliteit van de maatschappen. Er zijn minder maten uit het collectief gestapt dan we in eerste 

instantie hadden verwacht.

Wederzien IRL

Gelukkig hebben we vorig jaar ondanks Corona ook weer enkele fysieke events mogen 

organiseren. Daarnaast waren er een hoop andere momenten waarbij we bij elkaar konden komen:

• De familiedag,

• 1- ,5- en 10-jarige maat jubilea (matendiners),

• Configuration Day, 

• TFG fit challenges.

Het was fijn om elkaar weer in het echt te kunnen zien. En soms ook even wennen, want we 

hadden ineens weer te maken met meer reistijd, avondmeetings en grote(re) groepen.

Persoonlijke touch

Verbinding zit hem ook in de kleine en persoonlijke dingen: het sturen van een kaartje om te laten 

weten dat je aan iemand denkt of een fruitmand als opkikker, een kraamcadeau bij de geboorte 

van een prachtige zoon of dochter, een fles wijn of een bos bloemen bij een mooie commerciële 

kans, een belletje puur om te vragen hoe het met iemand gaat en een berichtje als je weer een 

jaar maat bent. 

TFG Fit

We hebben best wat sportieve maten in ons midden. Hardlopers, fietsers, zwemmers, 

schaatsers, klimmers, golfers, en ga zo maar door. Maar we zitten met zijn allen ook veel achter 

het bureau en zitten is het nieuwe roken, zo zeggen ze. Om onze fitheid te behouden of wat op te 

krikken, hebben we een wandel- en fiets-challenge gehouden. Er werd wat gestreden onderling!

• Wandel-challenge: 62 deelnemers / 6500 kilometer in totaal

• Fiets-challenge: 27 deelnemers / 11739 kilometer in totaal

Ook hebben we een maat gesponsord die de Tour for Life 2021 ging fietsen. Louis Veltmeijer 

heeft in 8 dagen van Italië naar Nederland gefietst om geld op te halen voor succesvol 

kankeronderzoek.

Samen  
sterk met

maatschap 
management

Manager Maatschap Management
Amanda Kolijn

Arne van den Ing, ONDERNEMER sinds 2018. 

Huidige OPDRACHT Product Owner daarvoor Scrum Master 

bij Nationale Hyptheek Garantie(NHG).

Heeft sinds 2021 een bv in de MAATSCHAP Business 

Integration & Analysis

Eric Vierboom, Financieel Directeur bij The Future Group, ACTIEF 

bij TFG sinds maart 2020. Heeft onlangs zijn DROOMHUIS gekocht 

in Oudemolen. Heeft een PASSIE voor muziek en goede muziek 

apparatuur. Is DOL OP motorrijden, lezen en koken. 
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E: Ja, daar krijgen we vaker vragen over van 

administratiekantoren. Wellicht moeten we daar ook eens een 

sessie over geven, want dit zorgt voor ruis. Als ik het goed 

uitleg dan snappen ze mij ook wel, maar dit is inderdaad bij 

aanvang wel een dingetje. Goed dat je het aangeeft want 

daar gaan we wat mee doen. Als maten dit ervaren dan 

I N T E R V I E W

slag gingen en sporadisch treedt er nog een nieuwe maat met 

een bv toe. 

A: Eerlijk gezegd snap ik niet dat niet alle maten dit doen. 

Ik bedoel de grens ligt bij een ton geloof ik. Met onze 

uurtarieven moeten veel ondernemers daar toch aan komen. 

Voor starters snap ik het natuurlijk wel, dat ligt anders. Ga 

eerst lekker freelancen en kijk of het wat voor je is. Dan doe 

je meer ervaring op en stijgt ook je uurtarief. Maar ben je 

al wat langer aan het ondernemen dan is de kans gewoon 

groot dat je geld laat liggen. Helemaal als straks ook de 

zelfstandigenaftrek minder is. 

E: Zeker, daar heb je gelijk in. Ik zie wel eens omzetten 

voorbijkomen waarbij ik denk: ‘die persoon zou veel 

voordeel kunnen behalen’. Ik denk dat het goed is als we 

daar binnenkort weer eens een webinar over organiseren. 

Misschien wil je dan vertellen hoe jij het ervaart? 

A: Zeker, lijkt me goed om te doen. Ik vermoed dat sommige 

mensen denken dat het complex is of dat het veel tijd kost. 

Maar ik heb echt het gevoel dat ik word ontzorgd en het 

scheelt gewoon echt veel geld. Daarbij heb ik nu veel meer 

ruimte om te kunnen dromen, want ik kan veel makkelijker 

vanuit de bv investeren. Daar heb ik trouwens nog wel een 

goede tip voor, mochten maten dit willen doen en moeten zij 

daarvoor een zakelijke rekening openen. Blijf dan bij je eigen 

bank. Ik had het bij de ING binnen een week geregeld, omdat 

ze mij al kenden. Kies je een andere bank dan moet je door de 

hele molen heen. Dit duurt lang en geeft gedoe, en dat hoeft 

helemaal niet.”

Ik heb nu veel 

meer vrijheid voor 

de toekomst om te 
investeren of voor 
mijn pensioen
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Hesing Kuo

Kjille van Duin

Patrick Bindels

Leroy Bakker

Youssef Kalai

Michel Osseweijer

Paul La Bree

Wiepke de Jong

Daphne Olrichs
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Ik was heel benieuwd of ik die kon opvoeren. Dat kon niet, 

maar ik bleek wel gebruik te kunnen maken van een andere 

regeling, de KIA. Dat wist ik helemaal niet. Dit jaar heb ik 

ook nog een telefoon en laptop nodig. Het is fijn om dit 

soort dingen dan te weten, dan kijk je er toch anders naar. 

Had ik trouwens al gezegd dat voor mij ook meetelde dat 

de zelfstandigenaftrek gaat afnemen in de toekomst? Dit 

maakt het verschil nog kleiner. Vooral naar de toekomst toe 

is het interessant, maar ik pak ook het eerste jaar toch al 

tweeduizend euro. Dat is geld wat ik graag oppak. 

E: Dat klopt inderdaad, in de komende jaren wordt de 

zelfstandigenaftrek afgeroomd. Daardoor wordt het voor een 

groot deel van onze maten nog interessanter om met een bv 

toe te treden. Ook om, zoals je zegt, investeringen te kunnen 

doen vanuit bruto geld in plaats van netto geld, waardoor 

een fiscaal voordeel ontstaat. Mocht je op termijn geld uit de 

bv willen halen, dan kun je dit via een dividenduitkering doen 

onder fiscaalvriendelijke voorwaarden. Hoe vind je dat The 

Future Group je hierbij heeft geholpen? 

A: Goed, het webinar was gewoon heel duidelijk. Wil je dit? 

Kan je dit? Dan is het mogelijk om met een bv toe te treden. 

Zoek dan een goed administratiekantoor of boekhouder om 

je hierin bij te staan. Het feit dat de optie wordt geboden, is 

gewoon heel fijn. Het enige wat wel een ding is - en ik snap 

dat nog niet helemaal – is dat er een factuur moet worden 

gestuurd naar de maatschap voor mijn diensten? Weet je wat 

ik bedoel? 

nemen we dat contact ook graag over om ze te ontzorgen. 

A: Precies dat is ook fijn. Dat jullie samen schakelen, dan kan 

ik er tussenuit stappen. Zijn er veel maten die zijn toegetreden 

met een bv? 

E: Het exacte aantal weet ik niet, maar het loopt in de 

tientallen (redactie: het zijn er op dit moment 24). Natuurlijk 

waren er na het webinar meerdere maten die hiermee aan de 
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leuks zie. Ook wat het ontwikkelen van 

nieuwe kennis betreft. Maar ik zal dan nog 

wel ondernemen binnen The Future Group.

A: Zou je TFG adviseren aan anderen? 

F: Zeker het is een leuke club mensen en je 

krijgt echt de kans om je te ontwikkelen. Kijk 

maar naar mij.

al vijf jaar onderneemt, samen met andere 

ondernemers. Dat was voor ons ook nieuw 

om te doen. We vinden het belangrijk om 

mijlpalen samen te vieren. Om even stil  

te staan bij wat je al hebt bereikt. Hoe vond 

je dat? 

F: Leuk, het was een hele gezellige avond, op 

een mooie locatie met lekker eten. Gewoon 

goed georganiseerd. 

A: Anders dan bij het 1-jarig jubileum mogen 

maten ook hun partner meenemen bij een 

5-jarig jubileum. Hoe vond jouw vrouw dat? 

F: Gezellig, ze kan je trouwens horen, nu 

we elkaar spreken. Ze heeft een hele leuke 

avond gehad. We zaten aan tafel samen 

met David en zijn vrouw. 

A: Ja, dat was een gezellige tafel. Bij jullie 

kwamen alle gerechten uit van andere 

tafels. Ben je trouwens nog naar de 

toiletten geweest? 

Amanda: Het is snel gegaan die vijf jaar, hoe 

begon het allemaal voor jou?

Fritz:  Ik zat in de detachering en wat 

ik deed, deed ik goed. Maar ik wilde zelf 

bepalen met wie en waar ik dat deed. Ik wilde 

bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een opdracht 

van drie dagen zodat ik meer vrije tijd zou 

overhouden. Of ik wilde juist twee opdrachten 

tegelijk doen en mezelf een slag in de rondte 

werken. Of kunnen kiezen voor een klus op 

een bepaald niveau, gewoon omdat ik de 

materie interessant vind. En niet dat er dan 

iemand tegen je zegt ‘dat of dat kan niet, 

omdat het niet goed is voor je ontwikkeling of 

I N T E R V I E W I N T E R V I E W

Je krijgt hier echt de kans  
om je te ontwikkelen

In 2021 vierden we, naast het 10-jarig jubileum, voor het eerst dat maten 1 en 5 jaar 

aan het ondernemen zijn binnen het collectief. Ieder jubileum kreeg een ander soort 

beleving mee. Fritz zit inmiddels 5 jaar bij ons ondernemerscollectief. Amanda ging 

met hem in gesprek over ondernemen en in het bijzonder het jubileumdiner. 

Gegroeid tot een

en ondernemer
completere tester

A: Wat ervaar je als het grootste verschil 

met je detacheringsperiode?

F: Ik heb vooral tijdens de eerste klus 

als ondernemer veel geleerd. Ik kreeg te 

maken met een ander imago en ik kreeg 

soms wat van al die praatjes. ‘Je bent toch 

ondernemer? Dan verdien je vast heel veel 

geld’, en meer van dat soort opmerkingen. 

Maar goed, ieder nadeel heeft zijn voordeel. 

Als gedetacheerde moest ik veel verslagen 

maken over het werk bij de klant. Ik kreeg 

ook allemaal van die goedbedoelde 

tips over hoe ik mijn werk kon doen, als 

vertegenwoordiger van het bedrijf waarbij 

men aan mijn eigen, opgebouwde kennis 

voorbijging. 

A: Mis je dat nu? 

F: Nee, ben je gek. Dit is 1000 keer  

beter hoor.

A: Fijn! We hebben vorig jaar gevierd dat je 

voor de financiën van de detacheerder.

A: Vrijheid is inderdaad voor veel maten dé 

reden om te gaan ondernemen. Hoe kwam je 

toen bij The Future Group terecht?

F: Via de website. 

A: Ben je gaan googlen? 

F: Ja! Ik kende niemand bij The Future Group 

maar kwam na wat zoeken toevallig op de 

website. Het concept sprak me aan. Ik was 

eraan gewend om een accountmanager 

te hebben. Daarom wilde ik graag bij een 

collectief. Bij The Future Group hebben we 

natuurlijk een salesteam en daarnaast dragen 

ook veel maten klussen aan. Het feit dat ik 

nu zelf niet meer achter de facturen aan hoef, 

was voor mij ook een reden om me aan te 

sluiten. Maar bovenal vond ik het leuk om 

samen te gaan ondernemen met andere Test-

specialisten. Zo doe ik veel aan kennisdeling 

en heb ik ook een stukje zekerheid.

F: HAHAHAHAHA ja, met die leuke 

spreuken. Die waren heel bijzonder. 

A: Echt he, ik heb er nog een foto van 

gemaakt. Dat is mij echt bijgebleven, vond ik 

zo leuk. Hoe vindt je vrouw het trouwens dat 

je onderneemt? 

F: Die vond het in het begin best spannend, 

maar nu zeker wel leuk.  Ze gaat altijd mee 

naar de mooie feestjes. 

A: Wat zouden we nog kunnen verbeteren 

voor de partners van onze ondernemers  

denk je? 

F: Informatie die we mee naar huis kunnen 

nemen; die een maat aan zijn partner  

kan vertellen.

A: Een soort startersguide? 

F: Precies ja! 

A: Waar wil je over vijf jaar staan? 

F: Geen idee eigenlijk, ik kijk altijd of ik iets 

FRITZ TJONG-AYONG (54), sinds 2016 maat in de MAATSCHAP TestDynamics. 

Als TESTER heeft hij een opdracht bij Kennisnet. Hij is GETROUWD met 

Kathleen en WOONT in Reeuwijk. VIERDE in 2021 zijn 5-jarig jubileum binnen 

The Future Group.
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Zuidelijke     charme
Martijn: Ervaar je nu echt een verschil in het ondernemen 

binnen de randstad en het zuiden?

Jean: In de randstad is men wat directer in de 

communicatie. In het zuiden zijn mensen echt zachter naar 

elkaar toe. Gaat het meer om de persoonlijke connectie. 

Door corona is het niet meer nodig om dagelijks naar een 

opdrachtgever te gaan. Als je er een of twee keer per week 

bent is het al goed. Daardoor maakt het voor mij niet meer 

echt uit waar mijn opdrachtgever zit. Een salespersoon in de 

regio zou wel fijn zijn, iemand die de connectie kan maken 

en meer openingen kan realiseren bij bedrijven in het zuiden. 

Waarom wilde jij eigenlijk ‘Zuid’ doen, wat is jouw doel?

M: Eens, we moeten ook echt werken aan de zichtbaarheid 

van TFG Zuid. We willen de markt veel meer lokaal bedienen 

en daarbij ook onderdeel blijven uitmaken van de landelijke 

community. Daar hebben we nu ook een aantal ideeën 

voor, maar ik sta natuurlijk altijd open voor ideeën vanuit 

maten. Zo zoeken we naar een vaste salespersoon die 

volledig toegewijd actief kan zijn voor de maten in de regio. 

De beschikbaarheid binnen Zuid is klein, de markt is ook 

gunstig, maar we willen wel de juiste opdrachten klaar 

hebben staan in de regio voor de maten die beschikbaar 

komen. Qua bezetting op kantoor is dat ook fijn. Den Bosch 

moet echt een clubhuis worden, een ontmoetingsplek en 

uitvalsbasis voor maten en opdrachtgevers in de regio. Per 1 

juli komt er een Recruiter bij. Esther werkt inmiddels geregeld 

vanuit Den Bosch. En ik probeer er zelf ook meer te zijn. 

Waarom werk jij eigenlijk vaker vanuit Zoetermeer dan Den 

Bosch. Zoetermeer ligt toch niet bepaald om de hoek?

J: Ja, dat klopt. Dat heeft vooral met de akoestiek te maken. 

Voor mijn rol binnen booking.com moest ik veelal online in 

meetings zijn. Dan is de vestiging in Den Bosch niet ideaal. 

M: Goed punt, daar zullen we zeker ook aan werken. We 

zijn momenteel veel verbeteringen aan het realiseren om 

het werken voor de maten beter te maken. Morgen is er 

weer een maatschap-meeting op de vestiging in Zuid. Dan 

zullen een aantal maten dit ook al kunnen zien. Dat willen 

we echt vaker doen. We willen meer focussen op het sociale 

Het is een warme dag als we samenkomen voor het interview met ‘Zuid’. Uiteraard is er voor vlaai 

gezorgd. Martijn en Jean spreken elkaar geregeld, over golf en over de business. De sfeer is dan 

ook ontspannen en er wordt veel gelachen. Wat is het TFG Zuid gevoel? En hoe kunnen we die 

zuidelijke charme opnemen in het TFG-gevoel? 

in het TFG-gevoel

T F G  Z U I D T F G  Z U I D

MARTIJN DE JONG (41), grote PASSIE voor het verbinden 

van maten in het zuiden. WOONPLAATS: Dordrecht, 

kan het begin van het zuiden van het land zien op een 

zonnige dag. Maatschapmanager bij TFG sinds 2016 en 

per 1 mei verantwoordelijk voor TFG ZUID.

JEAN DELISSEN (41), grote PASSIE voor het testvak; van uitvoer tot management. 

WOONPLAATS: Beegden, een dorpje bij Roermond. ONDERNEMER sinds 2019, 

eerst bij TestDynamics en sinds de splitsing in 2020 bij TestDynamics Zuid. 

DROOMBAAN: reeds gehad bij formule 1 team van Renault. Maar na twee jaar koos 

hij ervoor om voor zichzelf te beginnen. Huidige OPDRACHT: booking.com, maar 

gaat per 1 juli starten bij Jumbo in Veghel.
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aspect; de ondernemers in de regio bij elkaar brengen en 

kennisdelen.

J: Veel maten kennen dat natuurlijk helemaal niet.  

Het gros van Zuid dan wel, maar de nieuwe maatschap,  

die in coronatijd is ontstaan, kent dat TFG-gevoel - het 

‘samen ondernemen’ - nog helemaal niet. We hebben vorig 

jaar wel een sessie gehouden over ASML. Daar kwamen veel 

maten op af, maar dergelijke sessies zouden we veel meer 

moeten doen. 

M: Welke partijen zou je dan daarvoor willen uitnodigen?

J: Een DSM bijvoorbeeld. Ik weet uit het verleden dat het 

onmogelijk was om hen ergens bij te betrekken. Als ons 

dat wel zou lukken, zou dat echt heel gaaf zijn. Of een 

internationaal bedrijf als Vodafone, dat spreekt me echt aan. 

In het zuiden van het land zijn we wel wat afwachtender 

van nature, maar we moeten er samen aan werken om meer 

met elkaar te verbinden en elkaar op te zoeken. Ik ken dat 

van vroeger nog wel goed. Het was vanzelfsprekend dat je 

bij een maatschap-meeting aanwezig was. Omdat ik dat 

TFG-gevoel nog zo goed ken, vind ik het prima om eens 

verder te reizen om het hele collectief te zien. Maar ik kan me 

goed voorstellen dat mensen niet naar Delft rijden voor een 

matendiner, als zij dit gevoel niet kennen. Gelukkig mogen 

we weer bij elkaar komen en ik hoop dat we ook snel meer 

TFG-gevoel in het zuiden krijgen. 

M: Zeker, we gaan ook echt weer maatschap-meetings 

op de vestiging organiseren. We willen heel ‘Zuid’ weer 

geregeld bij elkaar krijgen. We zien ook dat mensen elkaar 

nu gaan vinden, om bijvoorbeeld samen een training te 

ontwikkelen. Ook zijn er nog een aantal maatschappen 

niet op volle sterkte. Die willen we graag versterken door 

nieuwe kennis aan te trekken. Wanneer zouden we voor jou 

succesvol zijn in Zuid? 

J: Als het opvalt als je er niet bent, in plaats van dat je er 

bent. Dat geldt dan voor de maten hè. 

M: Dat lijkt mij een hele mooie doelstelling inderdaad.

T F G  Z U I D S E C U R I T Y

In het zuiden zijn 

we wat zachter 
naar elkaar toe

  Meer focus op maten 

en maatschappen op 

het gebied van social en 

kennisdeling.

  Aandacht voor groei 

om maatschappen te 

versterken.

  Commerciële netwerk in 

Zuid-Nederland uitnutten, 

vanuit maten en TFG 

(dedicated sales).
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Security, 
de vraag is ongekend groot

Binnen Security stapelen de aanvragen zich op terwijl het aantal specialisten 

beperkt is. Veel IT-specialisten zien deze vraag als een kans om zich om 

te scholen. Vanuit een irritatie uit hun eigen opleiding staken een aantal 

Security-maten de koppen bij elkaar. Een praktische post-HBO-opleiding  

was het resultaat. Geaccrediteerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 

In 2021 studeerde de tweede klas af op een  

zonnige middag in Zoetermeer. Bekijk de  

video van de afstudeerders: 

Daarna heb ik direct doorgepakt en zitten blokken 
voor mijn Cissp-certificering

ERIK HESSELINK (48), sinds 2017 MAAT bij Business Integration & Analysis, 

getrouwd en drie kinderen, WOONACHTIG op de Veluwe in wat hij zelf noemt 

centraal Nederland. Hij studeerde in 2021 af aan de post-HBO-opleiding 

Informatiebeveiliging.

“In mijn werk als Business Analist werk ik veel voor klanten die grote 

hoeveelheden gegevens verwerken. Informatiebeveiliging komt daar eigenlijk 

altijd in een of andere vorm voorbij. Daar wilde ik structureel meer mee 

gaan doen en mezelf daarin verbeteren. Toen ik de financieel aantrekkelijke 

mogelijkheid zag om vanuit TFG deel te nemen aan deze post-HBO opleiding 

Informatiebeveiliging, heb ik die kans met twee handen aangegrepen. Vooral de 
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praktische insteek van de training heb ik 

als zeer waardevol ervaren. Het is heel fijn 

om met een combinatie van ondernemers 

en mensen uit de praktijk samen zo’n 

traject te lopen. Het kostte echter wel iets 

meer van mijn eigen tijd dan ik in eerste 

instantie had verwacht, maar het was 

te doen. Tussen de cursusavonden door 

spendeerde ik zo’n 10 tot 15 uur aan de 

opdrachten en lesvoorbereiding. Pas bij 

de eindpresentatie werd het echt krap 

om het werk naast mijn klantopdracht en 

de bezigheden thuis een plek te geven. 

Na de afronding van deze Post-HBO heb 

ik nog even doorgepakt en heb ik zitten 

blokken voor mijn CISSP-certificering. Die 

certificering vraagt voor het examen erg 

veel kennis. Je moet daar dus gewoon 

ouderwets echt voor gaan leren. Omdat 

die lesstof in de post-HBO-opleiding al 

S E C U R I T YS E C U R I T Y

“Het begon voor mij toen het einde van mijn 

klus in zicht kwam. Ernst-Jan Zwijnenberg 

kende ik vanuit de Raad van Maten. Hij 

vertelde mij hoe groot de vraag naar 

specialisten was en het ernstige tekort aan 

deze mensen. Zodoende ben ik mij gaan 

verdiepen in de opleiding. Vanuit The Future 

Group kon het opleidingsbudget van twee 

jaar worden ingezet, wat het bijzonder 

aantrekkelijk maakte om me deze opleiding 

eigen te maken en mijn kennis te verbreden 

met security. Ik heb het heel projectmatig 

aangepakt en mijn week goed ingedeeld. 

De combinatie van werken en studeren 

vraagt behoorlijk veel inspanning en tijd, 

en heeft ook impact op het thuisfront. Het 

commitment van de partner vind ik daarom 

belangrijk. Na negen maanden was ik dan 

ook wel even klaar mee. Ik hecht vooral 

waarde toe aan dit certificaat; eventueel 

aanvullende certificeringen pak ik later 

wel op. De opleiding was heel praktisch en 

direct toepasbaar. Dat maakte de opleiding 

heel prettig om te volgen. De opzet was 

eenvoudig: lezen, behandelen en toepassen. 

“Ik werd door Ernst-Jan gevraagd in te 

vallen voor een oud-collega van hem die 

een trainingstraject verzorgde aan de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). 

Ernst-Jan wist dat ik regelmatig trainingen 

gaf en dacht dat dit wel iets voor mij zou 

zijn. Daarmee begon het allemaal. De HAN 

wilde graag een nieuw traject opzetten 

en vervolgens is het balletje gaan rollen. 

Konden we vanuit onze maatschap voor hen 

een traject opzetten dat zou inspelen op de 

vraag in de markt? Meerdere maten uit de 

maatschap vonden dat de praktijk te weinig 

wordt belicht tijdens opleidingen. Zo hebben 

we met een aantal personen de koppen bij 

elkaar gestoken en stond het curriculum al 

snel overeind. Met als belangrijkste punt; de 

vertaling van kennis naar de praktijk. Daarna 

moesten we natuurlijk nog aan de bak om 

te zorgen dat alles ook op een goede manier 

bij elkaar kwam en dat het een mooi geheel 

zou vormen. Samen met de Hogeschool 

De opleiders herhaalden niet de 

stof, maar legden echt uit hoe zij het 

toepassen in hun opdrachten. Het 

enthousiasme van Michael en de lol 

waarmee hij de content brengt is 

inspirerend. Uit mijn intervisiegroep 

haalde ik ook veel kennis, omdat 

één van de medestudenten reeds 

een security-rol vervulde en doordat 

Marc als intervisiedocent zijn kennis 

en ervaring deelde. Na de opleiding 

heb ik nog veel contact gehad met 

Ernst-Jan. Ik heb momenteel al twee 

opdrachten binnen het domein 

security en morgen heb ik weer een 

intake staan. Nu ik meer ervaring 

heb, merk ik dat ik een hoger tarief 

kan vragen, al kan dat natuurlijk ook 

wel een beetje de krapte in de markt 

zijn. Binnenkort maak ik de overstap 

van BIA naar Security en ga ik mee 

naar het congres in Dublin. Business 

Integration & Analysis is een mooie 

maatschap, maar dit is voor mij nu de 

juiste stap om te maken.”

op hooflijnen was behandeld, gaf dat 

een mooie aanloop voor het examen van 

deze certificering. De andere, gangbare 

certificering rondom security, CISM, doe 

ik wellicht later nog eens. Na deze 9 

maanden vond ik het, met het afronden 

van de Post-HBO en het meenemen van 

die certificering, wel even prima. Sinds 

januari zit ik op een klus bij Monuta. 

Hoewel deze als businessanalyseklus 

was uitgevraagd, blijkt het in de praktijk 

een duidelijke informatiebeveiliging en 

compliance klus. Ik ben dus een beetje bij 

toeval ook meteen in een bijpassende klus 

gerold en in mijn opdracht fulltime bezig 

met informatiebeveiliging. We zien wel wat 

de toekomst verder brengt. Voor nu vind ik 

het in ieder geval een hele leuke switch in 

type werk.”

GERWIN BOLT (51), sinds 2018 MAAT 

bij Business Integration & Analysis, 

WOONT SAMEN met Jacqueline 

centraal in Nederland in het prachtige 

Huizen. Hij gaat de OVERSTAP maken 

naar de maatschap Security. Gerwin 

studeerde in 2021 af aan de post-

HBO-opleiding Informatiebeveiliging. 

Lezen, behandelen en toepassen
Arnhem en Nijmegen hebben we met trots 

dit traject neergezet en twee succesvolle 

jaargangen gedraaid. Vorig jaar studeerde 

de tweede klas af en dat was echt wel een 

tof moment. Al vergt het natuurlijk wel de 

nodige voorbereiding, het is ontzettend leuk 

om te doen. Negen maanden lang hebben 

we intensief samengewerkt en we waren 

best trots toen we de eindpresentaties zagen. 

Het verzorgen van de cursusdagen zijn voor 

mij een welkom moment, als afwisseling op 

het werken bij mijn opdrachtgevers. Door 

een reorganisatie van de HAN moesten we 

opzoek naar een nieuw opleidingsinstituut. 

Die samenwerking hebben we nu gevonden 

bij NOVI Hogeschool, waarmee we deze 

post-HBO-opleiding vanaf 2022 verzorgen. 

Het wordt nog even spannend of we in 

september al met een nieuwe klas kunnen 

beginnen. Het lijkt wel of mensen nu eerst 

even willen genieten van de vrijheid, in plaats 

van zich in een opleiding te storten. Ik hoop 

dat we hierover nog voor de zomervakantie 

duidelijkheid krijgen, zodat we het begin 

van de opleiding alvast goed kunnen 

voorbereiden. Want ik heb er wel weer zin in!” 

MICHAEL POLS (36), sinds september 

2015 MAAT bij Security. Hij is BEDENKER 

en hoofddocent van de Post-HBO-

opleiding Informatiebeveiliging. 

Ik heb er wel weer zin in!
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Douwe: Hoe ben jij bij de maatschap Product Ownership en 

Management terechtgekomen?

Frank: Ik was zelf ook al eens bezig geweest om een 

maatschap voor Product Owners te beginnen, al was dat meer 

vanuit de gedachte om een virtuele maatschap te starten 

waarin we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Toen 

Sandra van Kuijk vroeg ‘lijkt het je wat’ hoefde ik daar niet lang 

over na te denken. FACT (mijn vorige maatschap) is een hele 

gezellige maatschap, maar de profielen zijn heel divers. Naar 

mijn idee deden we te weinig aan kennisdeling en wat we aan 

kennis deelden, was ook heel divers. Ik wil graag meer kennis 

delen met de focus op het werkdomein van de Product Owners. 

Dat was voor mij dan ook de belangrijkste reden om over te 

stappen. Hoe ging dat voor jou?

D: Ik heb in 2017 al eens een gesprek gehad met The Future 

Group. Toen koos ik ervoor om volledig zelfstandig te gaan. Ik 

heb daarna ook nog een uitstapje gemaakt naar loondienst, 

maar liep tegen dezelfde dingen aan. Toen Jeske van der Zwet 

vertelde dat er een maatschap voor Product Owners kwam, 

was het voor mij snel beklonken. Door Product Owners met 

diverse achtergronden bij elkaar te zetten, kunnen we veel van 

elkaar leren. Dat maakt het interessant. Voor opdrachtgevers 

is het ook wel zo fijn; er is nu altijd wel iemand die bij een 

opdracht past. 

F: Dat klopt ja, sommigen zitten echt aan de zijde van de 

Scrum Teams, anderen op het product. Zelf zit ik meer aan de 

businesszijde en houd ik mij ook bezig met het coachen van  

het team.

D: Momenteel organiseren we meer social maatschap meetings 

dan dat we op kennisdelen focussen. Dat is voor nu belangrijk 

en het is fijn dat onze opkomst hoog is. Maar ik hoop wel dat 

S E C U R I T Y

“De vraag naar ervaren security-specialisten 

is enorm. Sowieso is er al een tekort aan 

mensen, maar het tekort aan ervaren 

specialisten is nog groter. Ook is er een 

trend dat er te weinig mensen in deze 

richting worden opgeleid. Ik krijg vrijwel 

dagelijks een aanvraag binnen. Andere 

ondernemers in onze maatschap ervaren 

ook een groeiende vraag. Terwijl er 

jaarlijks wel honderden mensen worden 

opgeleid, lopen de aanvraagaantallen in 

de duizenden. De krapte naar zeer ervaren 

security-specialisten neemt dan ook alleen 

maar toe. Mensen die net afstuderen 

kunnen niet direct een CISO-rol vervullen; 

de vraag naar ervaring is dus groot. Dat 

is ook niet zo raar, iemand moet het niet 

alleen technisch snappen, maar moet ook 

kunnen meepraten met het management. 

Daarom heeft de post-HBO-opleiding ook 

zo’n sterk praktisch component. Daar zijn 

we best trots op. De afstudeerders aan de 

post-HBO-opleiding Informatiebeveiliging 

geven ons namelijk terug dat zij de kennis 

echt kunnen toepassen. Zij zijn in staat om 

het onderwerp over de bühne te krijgen en 

de juiste taal te spreken, tegen de juiste 

mensen. Zij krijgen het onderwerp op de 

agenda, zowel op strategisch, tactisch 

en operationeel niveau. Een aantal van 

de deelnemers heb ik ook kunnen helpen 

bij het vinden van een opdracht binnen 

informatiebeveiliging. Ons netwerk is 

sterk, al doen we niet de belofte van een 

baangarantie na de opleiding. Maar als je 

een intensief proces van negen maanden 

met elkaar doormaakt, dan gaat dat 

Aan de slag met 
Informatiebeveiliging? 

De post-HBO-opleiding 

Informatiebeveiliging is in 

2022/2023 te volgen baij NOVI 

Hogeschool. Zij kunnen je ook 

helpen bij het aanvragen van 

je STAP-budget.

Er is een trend dat er te weinig mensen 
 worden opgeleid

ERNST-JAN ZWIJNENBERG (42), 

sinds 2015 MAAT bij Security, woont 

met zijn VROUW Dienke, zoon en 

dochter in Eemnes. Hij is BEDENKER 

en docent van de post-HBO-

opleiding Informatiebeveiliging. 

eigenlijk bijna vanzelf. Als ik de vraag krijg 

of ik iemand ken en ik weet dat er goede 

mensen beschikbaar komen, ja dan geef 

je dat toch even door. We geloven immers 

allemaal dat informatiebeveiliging een sexy 

topic is. Samen maken we Nederland een 

beetje veiliger.”

Eind 2021 is in Houten de nieuwe maatschap Product Ownership en Management gelanceerd. Met de komst van 

deze nieuwe maatschap zijn een aantal maten overgestapt en hebben we ook nieuwe ondernemers verwelkomd. 

Wat halen de specialisten uit deze maatschap en wat is de ambitie van de jongste maatschap in het collectief? 

Twee kersverse maten van deze maatschap, Douwe en Frank, gaan met elkaar in gesprek.

Focus op 
Product Ownership                en Management

Douwe van Ommen (42), sinds 2021 maat bij TFG. Woont in Almere, samen met zijn 

vrouw, twee kinderen en acht kippen. Hij is voor de tweede keer in zijn carrière aan 

het ondernemen. Zijn huidige opdracht is Product Owner bij Alliander. JAARVERSLAG 
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Maatgerichte sales

we snel meer kennis kunnen gaan delen. Er zitten volgens 

mij bij TFG meer Product Owners buiten de maatschap, dan 

erin. Wellicht dat we gezamenlijk ook eens kennis uit kunnen 

wisselen.

F: Misschien is het leuk om een event op kantoor te organiseren, 

vanuit onze maatschap, en dat we daarbij andere Product 

Owners laten aanhaken. Dan kunnen we bijvoorbeeld een 

klantcase uitdiepen. Dit deden we als TFG in het verleden 

ook wel eens. Maar misschien kunnen we ook wel iets anders 

organiseren.

F: Welke topics zou jij willen beetpakken? 

D: Een van de dingen waar ik het vaakst tegenaanloop is hoe je 

aantoont dat je echt waarde toevoegt met dat wat je oplevert. 

In een IT-organisatie kijkt men toch vaak naar hoeveel punten je 

verbrandt of hoeveel lijnen code er geklopt zijn, maar is dat wel 

terecht? 

F: Ik ben in diezelfde lijn bezig met metrics. Hoe kunnen we het 

effect meten van wat we doen en is dat überhaupt meetbaar? 

D: Er zijn zoveel verschillende metrics beschikbaar. Wat mij 

vooral helpt momenteel is om een ‘voeten op tafelsessie’ te 

hebben. Echt even stil staan bij wat we doen en welke waarden 

we toevoegen. Als we met open vizier daarnaar kijken, ontstaat 

vaak een goed gesprek. Zo komen we ook wel eens op kortere 

klappen om sneller resultaat neer te zetten. Dat levert echt 

waardevolle inzichten op. 

F: Dat is zeker belangrijk. Ik zeg ook wel eens; het is voor een 

Product Owner een belangrijke competentie om koffie te kunnen 

drinken. Door mensen op te zoeken, de tijd te nemen voor een 

bakkie en de juiste vragen te stellen, kan ik beter begrijpen wat 

er nu echt speelt en wat er moet worden opgeleverd. Dat vind ik 

ook wel het leukste aan het vak.

D: Wat ik zelf ook erg leuk vind is dat we iedere opdracht 

feitelijk opnieuw beginnen. Bij elke klus doe ik meer ervaring op 

en wordt mijn gereedschapskist voller. Daarna begin ik weer fris 

aan een nieuwe opdracht, die ik anders kan inrichten. Het is fijn 

om steeds meer vertrouwen te hebben dat die nieuwe klus ook 

wel lukt. 

F: Dat is zeker leuk! Ik heb inmiddels best veel opdrachten 

gedaan en ik merk snel of iets bij mij past. De ene opdracht 

gaat me nou eenmaal gemakkelijker af dan de andere. Door 

mijn ervaring wordt mijn netwerk ook steeds sterker. Zo was 

de spreker bij de lancering van onze maatschap iemand uit een 

van mijn voorgaande opdrachten. We moesten natuurlijk het 

programma van de lancering een beetje omgooien door COVID. 

Maar het was erg leuk dat we toch een lancering met een 

inhoudelijk verhaal konden neerzetten. 

D: Dat was een inspirerend verhaal. Ik heb het idee dat 

organisaties soms te snel kiezen voor een scaling framework, 

terwijl dat niet altijd nodig is. De spreker liet zien hoe het anders 

kan. Hij bracht het in ieder geval op een verfrissende manier. 

F: Volgens mij valt dat nog best mee. Bij Bol.com hebben ze 

heel veel teams maar geen scaling. Een van onze maten gaat 

daar binnenkort beginnen. Zou wel interessant zijn om daarvan 

te leren. Welke expertise zou jij nog aan de maatschap willen 

toevoegen?

D: Dat is nog best lastig. Ik denk dan aan expertise op het 

gebied van Product Management, maar dan niet zoals 

omschreven binnen scaling. Er worden nu veel diensten 

‘verSaaSt’. Hoe doe je dat? En hoe vermarkten we software? 

Dat zijn voor mij wel interessante topics. Ik denk dat de 

maatschap verder qua aantal wel goed is zo, dit is nog 

behapbaar. 

F: Ik zou nog wel een klein beetje willen groeien. Met 15 tot 20 

maten hebben we net wat meer expertise om uit te wisselen. 

Uiteindelijk gaat het mij vooral om het uitwisselen van kennis. 

D: Misschien wel, en als we te groot worden, kunnen we altijd 

nog splitsen naar Zuid.

Uurtarief

Samen sterk. We zagen dat de tarieven in de markt aan het stijgen waren, dus hebben we 

vorig jaar, samen met de maten, een actie opgezet om de tarieven eens goed onder de loep 

te nemen en bij onze opdrachtgevers aan te kaarten. Dit heeft geresulteerd in een stijgend 

tarief voor veel van onze maten.

Opdrachten

In 2021 zijn we in staat geweest om de beschikbaarheid van maten laag te houden. 

Gemiddeld was de beschikbaarheid 2,1% ten opzichte van 6,5% in 2020. Bijna 90% van 

onze nieuwe ondernemers hebben binnen 2 maanden een opdracht. 66% van hen heeft een 

klus in de maand van toetreding. De meeste maten kunnen daarbij kiezen uit verschillende 

rollen, passend bij hun wensenlijst. 

Frank Hepkema (58) is maat sinds 2010, eerst binnen de maatschap 

FACT maar vorige jaar maakt hij de overstap naar Product Ownership 

en Management. Hij woont in Lelystad, samen met zijn vrouw Olga, 

hond en kippen. De kinderen zijn inmiddels het huis uit. Zijn huidige 

opdracht is Product Owner bij KLM Engine Services.

P R O D U C T  OW N E R S H I P  E N  M A N AG E M E N T CO LU M N

Top 10 klanten

Er zijn vijf nieuwe binnenkomers in de TOP 10 klanten; Unisys, Priva BV, ASML, Randstad 

Group en Maxeda. Deze vijf bedrijven zijn al langere tijd een belangrijke relatie van TFG en 

zijn in 2021 wat omzet betreft gestegen tot TOP 10 klanten. Tevens hebben we in 2021 een 

recordaantal van 15 nieuwe opdrachtgevers aan ons weten te binden, waar we bij Ximedes 

en Scheidt & Bachmann de meeste omzet hebben gerealiseerd.

 

Meer salesservices / Personal branding

In 2022 breiden we onze services verder uit om maten in staat te stellen zelf hun opdracht 

te vinden en te werken aan hun personal branding. Met de modelaanpassing is er nog meer 

grond om onze samenwerking bij opdrachtgevers te versterken.

Sales- en relatiemanager TFG
Aimée van der Bilt- de Rooij 

Afgelopen jaar stond in het teken van het versterken van de band met onze maten op het gebied van sales. Samen het 

netwerk van opdrachtgevers uitbreiden en nieuwe opdrachtgevers aantrekken die passen bij de ambitie van onze 

ondernemers. Een klus krijgen, dat lukt wel. Maar hoe kom je aan die ene droomklus? De opdracht die je uitdaagt 

vandaag en de daarop volgende klus ook? Daar helpen wij je graag bij.
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Dennis: Hoe is het zo ontstaan dat jullie 2,5 

jaar geleden bij mij terecht kwamen?

Ivo: Voordat ik Talent Manager werd, 

combineerde ik mijn functie als Product 

Owner met een leidinggevende rol. Ik had 

toen een goede back-ender nodig. Kasper 

Lagendijk, accountmanager van TFG, kwam 

toen met jou aan. Je kwam binnen op een 

heel lastig project en dat heb jij je helemaal 

eigen gemaakt. We hebben veel  en intensief 

samengewerkt. Hoe was dit  voor jou? 

D: Deze mogelijkheid kwam voorbij en ik was 

gewoon heel nieuwsgierig hoe het hier eraan 

toeging. Martin van Dijk, ook ondernemer bij 

The Future Group, heeft mij toen aanbevolen. 

Er lag een mooie opdracht voor mij klaar; 

het oude CMS vervangen voor een nieuw 

systeem. Dit was erg uitdagend maar ik 

vond het vooral heel mooi om het hele traject 

mee te maken. Ik kreeg hier de kans om van 

meerdere terreinen onderdeel uit te maken; 

meer DevOps, meer front-end.

I: Volgens mij hebben we je wel redelijk in 

het diepe gegooid, of niet? Ook om alles op 

AWS, pipelines op te zetten. Ik weet nog goed 

dat jij zei: ‘Oh, dat heb ik allemaal nog nooit 

gedaan, maar dat gaan we wel uitzoeken.’ 

D:  We hebben het hele CMS-systeem 

overgebouwd met een koppeling naar 

de backend voor het opslaan van 

deelnamegegevens. Wat er nu staat, draait 

gewoon heel stabiel. Ik ben wel trots op het 

systeem dat er nu staat. 

I: Ook nog een eventjes een AWS-migratie, 

dat mogen we niet vergeten. Weet je 

dat nog? 

D: Dat is waar ook ja. En wat voor mij 

nieuw was is dat we de performance 

tests regelmatig draaien. Met die kant, 

de websitebezoekerskant, had ik nooit 

zo veel ervaring. Dit was nieuwe materie 

voor mij, maar ook super interessant. We 

kunnen nu echt hoge pieken aan, qua 

bezoekersaantallen. 

I: Jazeker, ieder jaar zorgen de uitslagen van 

de PostcodeKanjer voor een enorme piek. 

Vooral toen op tv nog even geroepen werd 

dat de uitslagen bekend waren en mensen 

die konden checken. Met het oude systeem 

had dit nooit gekund. Doordat we enorm hard 

hebben gewerkt om de performance zo goed 

te krijgen, kan dit nu gewoon in onze eigen 

site. Dat is wel een mooie prestatie, waaraan 

we hard hebben getrokken. Helemaal omdat 

er ook nog een AWS-migratie bij zat. We 

kwamen van een SaaS-oplossing en besloten 

nog even dat we het ook zelf wilde gaan 

bouwen en beheren. Dat bracht wel een hele 

andere dynamiek. Was voor jou ook wel een 

uitdaging: ‘Hier heb je AWS, succes ermee!’ 

Dat is gelukkig allemaal goed gegaan, mede 

omdat we echt sturen op kwaliteit. Hoge 

uptime en zo min mogelijk prio 1 verstoringen. 

Dat maakt het ook leuk om hier te werken.

D: Jij werkt nu 5 jaar voor de Nationale 

Postcode Loterij toch. En je bent niet de enige 

die al lang voor dit bedrijf werkt. Dat hoor je 

tegenwoordig niet zo vaak meer. Wat maakt 

het dat de mensen zo lang bij de Nationale 

Postcode Loterij werken? 

I: Dat is, denk ik, omdat er bij ons altijd 

wel iets gebeurt en altijd wel iets wordt 

vernieuwd. Zo hebben we onlangs besloten 

om onze platformen te hervormen en 

internationaal future proof te maken, zodat 

we het veel breder kunnen inzetten. Dit 

project, Lottery 3.0, moet er vooral voor 

zorgen dat meerdere developers niet meer 

onnodig met hetzelfde bezig zijn. Het kon 

namelijk zomaar gebeuren dat een aantal 

developers los van elkaar bezig waren met 

het opzetten van een AWS-structuur. Dat 

is natuurlijk heel inefficiënt. Met dit project 

willen we dat allemaal gelijktrekken. Hier ga 

jij je ook veel mee bezighouden, maar ook 

Hilmar van der Veen (Partner bij The Future 

Partners) komt als front-end developer op dit 

project meewerken.

D: Merk je veel verschil tussen de maten 

van The Future Group en andere partijen die 

externen leveren? 

I: Er zijn best wel wat partijen die breed 

aanbieden. Wij zijn dan altijd veel tijd kwijt 

Werken aan het moment
waarop je miljonair 
kunt worden

Ken je dat moment: het is 1 januari en je kijkt even snel op de site van 

de loterij of je toevallig miljonair bent geworden. Dat is de uitdaging 

waaraan Dennis en Ivo hard hebben gewerkt. Miljoenen mensen 

roepen op Nieuwjaarsdag de website op om hun geluk te checken. Dan 

mag de website van de Nationale Postcode Loterij er natuurlijk niet 

uitklappen. Dennis en Ivo hebben in de afgelopen jaren in verschillende 

rollen samengewerkt. Nu is Ivo talentmanager, ook van Dennis, want 

ook voor externen wordt goed gezorgd.

I N T E R V I E W I N T E R V I E W

DENNIS VAN DER MEER onderneemt al 3.5 jaar bij The Future Group. Hij is MAAT 

in The Java Group. De KLUS bij de Nationale Postcode Loterij is zijn tweede 

opdracht. Hij zit nu zo'n 2.5 jaar op deze opdracht als backend ontwikkelaar.

Sturen op kwaliteit met 
een hoge up-time en 
zo min mogelijk prio-1 

verstoringen
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om alle profielen te scannen om precies die 

personen te vinden die we zoeken. Ik bel dan 

liever Kasper op, en dan zeg ik: ‘Ik heb nog 

een Dennis nodig’. Dan weet hij wel met wat 

voor persoon hij moet aankomen. Uit onze 

contacten komen altijd wel goede profielen. Ik 

hoop dan ook dat hij snel terugkomt, al loopt 

het contact met Philomeen, accountmanager 

bij TFG, ook goed. Jullie zijn echt de eerste 

partij die ik bel als het om developers gaat. 

Soms gaat het ook wel om Scrum Masters 

en dat soort zaken, zeker als we op zoek zijn 

naar medior/senior-types. 

D: Wat zijn de belangrijke criteria, als jullie 

nieuwe IT’ers zoeken, bijvoorbeeld voor een 

project als Lottery 3.0?

I: We hebben intern een splitsing gemaakt 

tussen inhoud en mensen. Als Talent 

Manager houd ik mij echt met de mensen 

bezig. Ik kijk naar een goede match met het 

team en ons bedrijf. Dat zijn mensen die 

goed kunnen communiceren, open staan 

voor feedback en samenwerken. We zijn echt 

op zoek naar de ‘techies’. Personen die niet 

alleen maar van 9 tot 5 code kloppen en thuis 

met andere dingen bezig zijn, maar mensen 

die echt een beetje vakidioot zijn en van het 

programmeren houden. Onze flexibele schil 

maakt zo’n 40% uit van de werkvloer. We 

doen echt ons best om iedereen zich thuis te 

laten voelen. Als Talent Manager begeleid ik 

ook de externen. Bij een opdracht is het niet: 

‘Dennis, jij gaat dit doen’. Maar bespreken we 

wat jij wil doen en onder welke voorwaarden 

zou je dat willen. Natuurlijk mag iedereen 

ook mee naar de teamdagen en andere 

activiteiten. Ik denk dat dit ook wel helpt om 

mensen zich thuis te laten voelen. 

D: Zo voelt dat voor mij ook. 

I: Nou dat is mooi! Zou jij anderen aanbevelen 

om voor de Nationale Postcode Loterij te 

gaan werken? 

D: Zeker, alleen moet je er wel geschikt voor 

zijn. Ik ken ontwikkelaars waarvan ik weet 

dat zij hier niet zouden kunnen werken. Die 

zitten te vast in hun eigen proces: ‘ik maak 

iets, en het moet uitgekauwd zijn, en het 

moet dan ook die kant op’. Zo werkt dat hier 

niet altijd. Maar voor mij houdt dat het werk 

juist verrassend en afwisselend. Dat maakt 

Postcode Loterij zo’n goede partij! 

I: Fijn om te horen. Ik hoop dat wij elkaar 

kunnen blijven vinden en elkaar kunnen 

helpen waar het kan, want ook ik ben heel blij 

met de samenwerking! 

D: Ik dus ook!

Het is doorgaans lastig om Walter te pakken te krijgen, 

maar voor het jaarverslag maakt hij graag tijd. We doen 

al zo lang zaken met elkaar en Priva is echt een hele mooie 

speler in de markt. Zij doen iets terug voor de wereld en 

dat mag best wat meer aandacht krijgen. Wat maakt 

Priva een goede opdrachtgever en waar liggen de kansen 

voor de community? Aimee ging met Walter in gesprek.

Aimee: Kan je uitleggen aan de maten die Priva niet 

kennen, wat jullie doen?

Walter: Wij zijn een familiebedrijf uit De Lier, in het 

Westland, en we houden ons inmiddels ruim 60 jaar bezig 

met het leveren van klimaatoplossingen voor gebouwen 

en kassen. In gebouwen zorgen we voor meer comfort en 

energiebesparing. In hightech kassen creëren we de perfecte 

omstandigheden, voor water en klimaat, om gewassen 

optimaal te laten groeien. Dit zorgt voor een hogere 

opbrengst. Zo dragen wij wereldwijd bij aan een eerlijkere en 

I N T E R V I E W

IVO VAN INGEN werkt nu vijf jaar voor de Nationale Postcode Loterij als TALENT 

MANGER voor de afdeling Marketing, Intelligence en Technology. Hij houdt zich 

binnen de afdeling vooral bezig met alles wat met mensen te maken heeft. Een-op-

een-gesprekken, beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, maar ook 

met het aannemen van mensen en veelvuldig schakelen met externe leveranciers. 

VOORHEEN had hij een leidinggevende functie gecombineerd met de rol van 

Product Owner. Vier jaar geleden kwam hij voor het eerst in contact met TFG. 

Geen geitenwollensokkentype, 
maar wel iets voor de wereld terugdoen

I N T E R V I E W
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betere verdeling van voedsel en aan energiebesparing. Meer 

welvaart en welzijn voor mensen over de hele wereld. Gaaf 

toch?!

A: Voorheen zat jij in de IT-hoek, bij FOX IT als ik mij niet 

vergis. Priva zit in de tuinbouw. Waarom heb jij de keuze 

voor Priva gemaakt? 

W: De eerste keer dat ik bij Priva binnenliep, was ik direct 

onder de indruk. Hier komt alles samen. De mens, de natuur, 

de techniek. Het is een hele innoverende en inspirerende 

club. Priva is marktleider en wil dat ook blijven. Dan moet 

je ook durven te innoveren en dat doen we. We spenderen 

25 miljoen euro op jaarbasis aan innovatie en ontwikkeling 

en alles vindt hier in De Lier plaats. Ik ben echt geen 

geitenwollensokkentype, maar ik doe wel graag iets voor de 

wereld. 

A: Ik herken wat je zegt. Ik dacht dat ik in een kas zou 

komen, met een paar tuinders erin. Maar niets bleek minder 

waar. 

W: Precies. Ik kwam binnen als ad interim’er en kreeg steeds 

meer invloed en kon ook steeds meer doen. Wij zijn bezig 

met een strategie tot 2023 onder de titel ‘Playing the win 

by connecting the dots’. En ja, ik help graag om te winnen. 

Ik wilde daarin ook meer verantwoordelijkheid en dan moet 

je ook commitment tonen, vind ik. Dus ben ik bij Priva in 

loondienst gegaan.

A: Jij bent in jouw rol ook verantwoordelijk voor de cultuur 

van de organisatie. Hoe zou je die omschrijven? 

W: We kennen vier kernwaarden. Allereerst sustainable; 

we willen beter omgaan met milieu en natuur in onze 

producten en diensten en als bedrijf willen we het goede 

voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld een CO2-

neutraal pand, met goede, ergonomische werkplekken. De 

tweede waarde is innovatief. Zo investeren wij bijvoorbeeld 

veel in Octiva, onze robotdivisie. Er gaan jaren overheen 

voordat we die investering terugverdienen. Ook investeren 

we in nieuwe diensten die gebruik maken van alle data 

die onze systemen genereren, waardoor we steeds meer 

intelligentie toevoegen aan onze oplossingen. Aangezien 

we een familiebedrijf zijn, zal onze derde kernwaarde ook 

je niet verbazen, dat is Human. We zijn hard op de inhoud, 

maar zacht op de relatie. We willen goed voor onze mensen 

zorgen, zonder daar natuurlijk in door te slaan. We doen 

niet aan pappen en nathouden, maar we kijken naar het 

belang van mensen, geven hen vrijheid. Wat je niet moet 

verwarren met vrijblijvendheid, want dat past niet bij onze 

ondernemersmentaliteit. Ten slotte, de vierde waarde, 

‘Make it happen’. Doe wat je belooft, kom op tijd, bereid 

je voor, dat soort dingen. Dat zijn geen termen die door 

een marketingbureau zijn bedacht, maar die zitten in de 

haarvaten van ons bedrijf, of misschien beter gezegd van de 

Priva-familie.

A: Zo herken ik dat ook wel bij Priva. Waar ben je nu het 

meest trots op, als je kijkt naar wat je hebt bereikt binnen 

deze organisatie? 

W: Dat vind ik nog best lastig. Ik blaas niet graag over 

mezelf hoog van de toren. Verandering is niet een beweging 

op zich, die moet je op meerdere plekken in het bedrijf 

verankeren. Vanuit mijn rol kan ik veel beïnvloeden en 

bepalen. We zijn er vorig jaar goed in geslaagd om aan 

kwaliteit te werken, via bijvoorbeeld onze ISO-certificering. 

We hebben veel, hele goede mensen aangenomen en 

nieuwe producten en diensten gerealiseerd die passen 

bij onze doelstelling. Ik heb daar een katalyserende rol in 

kunnen spelen, omdat ik de strategie begrijp, niet vies ben 

van operatie en ook op tactisch niveau kan opereren.

A: Je zei net dat jullie aan het innoveren zijn en meer 

expertise willen toevoegen. Er gebeurt nu zoveel. Er is een 

enorme ‘war on talent’; de schaarste binnen IT neemt alleen 

maar toe. Hoe gaan jullie daarmee om? 

I N T E R V I E W I N T E R V I E W

W: We leven in een hele bijzondere tijd met een hoop 

onvoorziene omstandigheden. Voor onze klanten, met 

name in de tuinbouw, is er veel onzekerheid op dit moment. 

Er vindt relatief dicht bij een oorlog plaats, de prijzen van 

grondstoffen rijzen de pan uit en de gasprijzen gaan door 

het dak. De markt is dan ook tijdelijk iets voorzichtiger. 

Tegelijk biedt deze crisis ook een kans aan divisie die zich 

met gebouwen bezighoudt, omdat eigenaren nu ineens drie 

keer zoveel kunnen besparen. De marktvooruitzichten blijven 

verder onverminderd goed. Wij blijven dan ook gewoon 

werven en recruiten. Wij zijn een stabiel bedrijf en hebben 

ook nog een sterke, Duitse neef. We raken daarom niet in 

paniek en zijn ‘gewoon’ bezig met het realiseren van onze 

2023-strategie. We zijn een AAA-merk en dat willen we 

ook blijven. Onze hardware in de kassen draait wel, maar 

dat is niet meer zo bijzonder. De autonome kas is voor 

velen de ‘Holy Grail’. Daarbij gaat het dus veel meer om 

hoe we de data uit die kas gaan halen en slimme diensten 

kunnen aanbieden. De customer journey, klantbeleving en 

tevredenheid staan daarom nu hoog op onze agenda.

WALTER (46) woont met VROUW en drie dochters in Rotterdam.  

Hij heeft een ACHTERGROND als bedrijfskundige en werkt inmiddels  

vier jaar bij Priva. Binnen Priva is hij verantwoordelijk voor de 

organisatie-ontwikkeling; het toevoegen van expertise, (digitale) 

diensten en mensen.

A: Leuk, wij vragen ook ieder jaar een NPS op om 

maattevredenheid te meten. Mooi om te zien hoe jullie altijd 

in beweging zijn. Wij hebben nu een aantal maten bij jullie 

lopen. Hoe zou je de samenwerking met The Future Group 

omschrijven? 

W:  Ik doe altijd mijn best om niet bereikbaar te zijn voor 

recruiters, maar het is je gelukt en onze samenwerking 

verloopt goed. Wat mij in het begin opviel, was dat je echt 

luisterde en Priva wilde begrijpen. Je hebt naar de maten toe 

de juiste vertaalslag kunnen maken. Als je dan ook nog met 

de juiste kwaliteit komt, dan groeit het vertrouwen al snel. 

We zagen je voor Corona ook nog geregeld op de werkvloer 

en gelukkig, post-corona, ook weer steeds vaker. Daarnaast 

is jullie dienstverlening ook gewoon heel transparant. Je bent 

niet teleurgesteld als ik eens een andere richting kies.

A: Waar zie jij nog kansen in onze samenwerking? 

W: Kennisdeling met elkaar, bijvoorbeeld over expertise en 

leadership. 

Hard op de inhoud, zacht op de relatie

AIMEE (44) woont tijdelijk in een appartement tot haar DROOMHUIS 

in Woubrugge klaar is. Zij is dol op MAN Norbert en hond Puk. 

Inmiddels is zij 3,5 jaar verantwoordelijk voor sales binnen  

The Future Group.
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Philomeen: Hoe vind je onze samenwerking 

gaan? 

Martijn: Goed, ik zie steeds meer 

mogelijkheden om met elkaar samen te 

werken. Van de circa 20 zzp’ers, we noemen 

ze ook wel Novius-netwerkers, die we nu bij 

onze opdrachtgevers hebben rondlopen, zijn 

er drie van The Future Group. Maar des te 

beter ik TFG leer kennen des te meer het mij 

duidelijk wordt dat er nog meer kansen liggen. 

Als wij zelf niet de kennis, kunde of capaciteit 

beschikbaar hebben voor een opdracht, dan 

kijk ik scherp naar wat The Future Group 

te bieden heeft. Wij zijn in de eerste plaats 

business consultants die zich bewegen op het 

snijvlak van business en IT. Onze consultants, 

Novianen, helpen organisaties op strategisch 

en tactisch gebied in verandertrajecten. Door 

onze duurzame relaties en door onze hoge 

bekendheid is de vraag naar onze diensten 

groter dan dat wij met ons team aan kunnen. 

Daarom zijn onze netwerkers een belangrijke 

pijler onder onze dienstverlening. Via jou heb 

ik eigenlijk contact met zo'n 400 specialisten 

‘in het achterland’, zeker op het gebied van IT. 

Dat werkt fijn voor mij, en de samenwerking 

verloopt ook snel en efficiënt tot nu toe, met 

tevreden opdrachtgevers tot gevolg. 

P: Dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Jullie 

doen ook wel echt hele gave opdrachten. 

Waarom denk je dat jullie relatief veel 

netwerkers via Novius aan de slag hebben bij 

opdrachtgevers? Wat maakt Novius daarbij 

een goede opdrachtgever? 

M: We doen doorgaans opdrachten 

met de warme hand; wij kennen onze 

opdrachtgevers en opdrachtgevers kennen 

ons. Wij zijn daarnaast veranderaars en 

verandering draait om mensen. We werken 

dus, bij voorkeur, alleen maar met mensen 

samen die we kennen. Dus als er extra 

capaciteit of andere kennis in opdrachten 

nodig is, die wij niet zelf kunnen leveren, 

gaan wij graag zelf op zoek naar de invulling 

hiervan, in onze flexibele schil, bijvoorbeeld 

bij TFG. 

In de markt staan we vooral bekend op 

het gebied van de digitale transformatie, 

enterprise architecture, data (governance), 

customer engagement en bedrijfs- en 

procesontwerp. De klanten verwachten dat 

we de juiste vragen stellen, challengen en op 

basis van de juiste analyse richting geven. 

Ik vind dat zelf heel gaaf, maar dat ben ik 

natuurlijk. Onze dienst op digital twins is 

overigens nieuw, sinds wij zijn overgenomen 

door Royal HaskoningDHV. We hebben 

in totaal nu zo’n 45 à 50 consultants en 

daarmee verzorgen we zowel korte als 

langdurige opdrachten. Waar we nodig zijn, 

daar helpen we graag, de branche maakt ons 

niet uit. 

P: Hoe kwam Royal HaskoningDHV bij jullie 

terecht? 

M: We werken al vele jaren samen met Royal 

HaskoningDHV voor Schiphol, onder meer 

aan de nieuwe A-pier. Voor het vergroten 

van hun kennis en kunde op het gebied van 

digitale transformatie kozen ze ons en sinds 

september 2020 zijn zij 100% eigenaar van 

Novius.

P: Er is veel vraag naar goede en ervaren 

mensen. Hoe zorgen jullie dat je opvalt tussen 

andere partijen? 

M: Wij staan voor kwaliteit. We werken 

echt samen met onze opdrachtgevers en 

netwerkers. Zo publiceren we bijvoorbeeld 

vaak artikelen en boeken op het gebied van 

digitale transformatie, zodat we bekend 

zijn en relevant blijven. Ook verzorgen we 

veel trainingen in onze academy. The Future 

Group past daar goed bij, want ik weet dat ik 

met jullie ook kwaliteit in huis haal. 

P: Wij zijn ook altijd bezig met kwaliteit. Dit 

borgen wij in het proces met de ballotage. 

Daarbij kijken we zowel op inhoud als naar 

persoonlijke vaardigheden. Waar letten jullie 

op in de selectie? 

M: Wij letten, naast het hebben van de 

juiste inhoud (vakmensen), vooral ook 

op communicatieve en interpersoonlijke 

vaardigheden. Alle opdrachten die wij 

uitvoeren, leiden tot een verandering, dus 

een goede mix van kennis én kunde is bij 

ons extra belangrijk. We begrijpen ook dat 

we soms moeten  meebewegen en soms 

moeten ‘tegenbewegen’. Iemand moet dan 

ook flexibel zijn. Blabla-types houden het 

hier nooit zo lang vol. Ik denk dat we dat best 

goed doen, want de meeste mensen zitten 

hier toch zo’n zeven jaar en drie maanden 

als Noviaan. Ook hebben we netwerkers 

waarmee we al zeven tot tien  

jaar samenwerken. 

P: Dat is zeker lang! Wat brengt de toekomst, 

what’s next denk je met Novius? 

M: Wij merken dat er steeds meer kennis en 

kunde wordt gevraagd op het gebied van 

Cloud, Azure, AWS, Blockchain etcetera. Dat 

is kennis die we intern nog niet veel hebben. 

Dus ondersteuning van onze flexibele schil, 

TFG!, zal eerder toenemen dan afnemen. En 

hoet zit dat bij jullie: welke ambitie heeft The 

Future Group die ons nog kan helpen? Daar 

ben ik ook wel benieuwd naar. 

P: Wij hebben die kennis zeker in huis! 

Misschien kunnen we eens kijken of we een 

event kunnen organiseren op één van die 

gebieden. Qua ambitie willen wij natuurlijk 

future proof blijven. We zijn constant met 

maten aan het kijken welke kennis ontbreekt 

in ons netwerk. En met eindklanten kijken we 

waar de vraag heen gaat. Waar dat nodig is, 

richten we dan ook nieuwe maatschappen 

op. Dat is, denk ik, ook wel de kern van  

samen ondernemen.

Wij bewegen ons 
op het snijvlak van 
business en IT
Adviesgroep Novius begeleidt organisaties naar een succesvolle Business 

Transformatie. Naast bijna 50 consultants kennen ze ook een grote flexibele schil, 

omdat zij niet alle gevraagde capaciteit en kennis in huis hebben. Inmiddels doen The 

Future Group en Novius al een aantal jaren succesvol zaken. Wat maakt Novius tot een 

interessante opdrachtgever voor onze ondernemers en waar liggen de kansen voor de 

komende periode. Philomeen ging het gesprek aan met general manager Martijn.

MARTIJN HEEMSKERK (51), al tien 

jaar werkzaam bij Novius, begon 

als consultant en trekker van de 

propositie digitale transformatie. 

Begin vorig jaar is hij gestart in de rol 

van GENERAL MANAGER bij Novius. 

Hij is GETROUWD en vader van een 

dochter van 20 jaar, die studeert aan 

de VU. Hij is DOL op lange afstand 

zwemmen, zowel op open water als 

in het zwembad. Het is zijn manier 

om zijn hoofd leeg te maken. 

PHILOMEEN VROEMEN (27), nu een kleine twee 

jaar werkzaam bij The Future Group. Ze begon 

in de rol als Inside Sales en sinds dit jaar vervult 

zij de rol van ACCOUNTMANAGER. Ze WOONT 

al zo’n negen jaar in het mooie Rotterdam, vlak 

bij het centrum, waar ze regelmatig te vinden is 

voor een hapje, drankje of om wat te winkelen. 

Ze houdt van reizen en leuke dingen doen met 

familie en vrienden. 

Vakmensen, 

geen blabla-
types

I N T E R V I E W I N T E R V I E W
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Amanda: Hoe vaak is de Getting Things Done training 

inmiddels gegeven? 

David: Voor nu zitten we op drie trainingen: één training 

hebben we voor maten gegeven, één voor het interne personeel 

van TFG en één training was een combinatie van beide. 

A: Wat fijn, want ik kan mij herinneren dat je het trainersvak 

ook echt even in de vingers wilde krijgen. Heb je dat ook kunnen 

doen naar jouw idee? 

D: Zeker, vanaf de eerste kennismaking met de Getting Things 

Done training was ik enthousiast. Ik heb ook altijd geweten 

dat ik de training wilde geven, maar de weg ernaar toe was 

wat lang. Ik pas de theorie zelf al jaren toe. Toen ik ging 

ondernemen kwam ik in contact met Meereffect. Zij vertelden 

mij over de investering die ik moest doen om deze training 

te verzorgen. Toen ik begon als ondernemer vond ik dat wel 

even te veel. Ik heb mij toen eerst op het ondernemerschap 

gericht. In die tijd schakelde ik nog met Martijn en Stephan 

(maatschapmanagement en TFG academy) over dit topic. 

Afgelopen jaar heb ik dit met jou verder opgepakt en in gesprek 

met Arno hebben we een goede regeling getroffen. Ik kijk echt 

positief terug op dit proces. Want het is ook waar, ondernemen 

is ook investeren. Nu ik de training drie keer heb gegeven, 

kijk ik er ook naar uit om deze vaker te geven. Bij een van de 

trainingen was het salesteam aanwezig en zij kunnen nu veel 

beter mijn ambassadeur zijn zodra ze een kans zien. Ze weten 

nu wat ze eruit halen. Dus als een relatie aangeeft waar ze 

tegenaan lopen, dan helpt dat enorm. 

A: Wat zou je dan nog willen bereiken met deze training? 

D: Ik zou hem nog wel vaker voor onze maten willen geven 

natuurlijk, maar ik kan deze ook bij de eindklant van maten 

verzorgen. Het zou geweldig zijn als het lukt om hem 

bijvoorbeeld nog drie keer te geven dit jaar. 

Wil je meer weten over de  
Getting Things Done training? 

Je kunt David bereiken via david.vanderstoep@

the-future-group.com of kijk voor zijn mobiele 

nummer in de app. De eerstvolgende training 

staat gepland op 29 september in Zoetermeer. 

Aanmelden kan uiteraard via de website:

A: En daarna, wat is de ondernemersdroom? 

D: Er zijn verschillende modules binnen Getting Things Done, 

maar ik denk erover na om het programma uit te breiden. Na 

de training lopen mensen best nog tegen wat dingen aan. 

Daarin kan ik ze ook coachen. Ik denk ook aan een e-learning 

bijvoorbeeld en een terugkomdag. Denk je dat daar markt voor 

zou zijn? 

A: Nou zeg dat wel. Ik heb natuurlijk zelf ook deelgenomen 

en ik merk dat ik wel verbetering merk, maar ik zou meer de 

tijd moeten nemen om het goed te doen. Ik weet zeker dat 

ik dan nog meer rust kan creëren in mijn werk. Een van mijn 

meest chaotische collega’s doet dat wel. Daar heb ik echt 

respect voor. Daardoor zie ik ook dat ik meer tijd zou moeten 

vrij maken. Daarbij helpt de Mindmarker-app, die onderdeel 

uitmaakt van het cursuspakket, me ook wel om het niet te 

vergeten. Maar als dat meer structuur zou hebben, zou ik daar 

ook mee geholpen zijn. 

D: Alles wat je doet is goed, het moet voor jou werken. Het 

kunnen allemaal kleine stapjes zijn. Sommige deelnemers 

vinden het ook echt veel. Ik kreeg laatst nog de vraag ‘Moet 

ik dit allemaal tegelijk toepassen?’. Maar als iemand alleen al 

begint door alles direct te doen wat nog geen twee minuten 

kost, dan zou dit al een groot verschil maken. Of door 

bijvoorbeeld wekelijks de tijd te nemen om een review te doen 

van de openstaande taken. Maar goed dat je enthousiast 

bent, want dan ga ik een vervolg serieus vormgeven en het 

programma verder uitwerken. 

A: Klinkt goed, fijn dat we zo hebben kunnen helpen ook 

Structuur in 
ondernemerschap
Ondernemen is ook investeren. Daarin is David uitgedaagd door The Future Group, en met succes. Amanda hielp hem 

bij het opzetten van zijn training in de TFG Academy en nam inmiddels ook zelf deel aan ‘Getting Things Done’. Op een 

zonnige dag in Zoetermeer lopen ze samen door het park en blikken terug op het proces, bespreken wat ze hebben 

bereikt en wat de plannen zijn voor de toekomst. Een mooi ondernemersvoorbeeld van meer dan ‘uurtje/factuurtje’.

om dit te realiseren. Wellicht kunnen we ook met het 

ondernemersprogramma hierin nog iets betekenen.  

Zo maak je toch weer een volgende stap in jouw idee.  

Wat zou je andere ondernemers nog willen meegeven over 

jouw vorm van ondernemen? 

D: Ik hoor heel vaak dat mensen geen ‘uurtje factuurtje’ 

willen. Dat had ik zelf dus ook toen ik met ondernemen 

begon. Ik kon mijn klus meenemen en dat was fijn voor het 

begin, maar toch meer van hetzelfde. Nu ben ik echt meer 

bezig met het verzorgen van een dienst. Daar ben ik ook echt 

enthousiast over, dus dat wil ik uitbreiden. Jullie hebben mij 

daarin uitgedaagd en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Ik 

kijk graag uit naar de volgende kansen die we samen kunnen 

oppakken. Dus als iemand een idee heeft, geef het aan bij je 

maatschap-manager en wie weet gaat het met een beetje hulp 

wel sneller dan je denkt.

DAVID VAN DER STOEP (48), PASSIE voor 
‘Getting Things Done’. WOONPLAATS: 

Velserbroek. ONDERNEMER bij TFG sinds 1 
juni 2016 in de Maatschap TestDynamics. 
Geeft sinds 2022 de Getting Things Done 

training, als een andere vorm voor  
‘uurtje factuurtje’. HUIDIGE OPDRACHT: DJI 

als test coördinator

AMANDA KOLIJN (41), PASSIE voor maten 

maar ook voor een fit leven. MANAGER 

Maatschap Management. Actief bij TFG sinds 1 

maart 2018. WOONPLAATS: Onlangs verhuisd 

naar haar DROOMHUIS in Spijkenisse. Ook 

verantwoordelijk voor TFG FIT. In 2021 heeft zij 

de Academy onder haar hoede genomen.

I N T E R V I E W
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De beste tool is 

de tool die je 

al gebruikt

Binnen Office365: 

To Do of  

Microsoft Planner

Voor Mac-lovers:

Things

Platform-onafhankelijk: 

Todolist 

Voor persoonlijke- én 

team-productiviteit: 

Trello

 VAN DAVID

TOOLING
TIPS

Kennisdeling
is een belangrijke pijler
Kennisdeling is een van de pijlers onder onze dienstverlening. Via de TFG Academy, Udemy en nieuw toegevoegd in 2022, 

Skillstown, kunnen maten in het collectief werken aan hun kennis en skills. Er is in 2021 binnen het collectief weer heel wat 

nieuwe kennis ontwikkeld. 

In 2021 volgden onze maten in totaal 

1 5 8 0  U U R  E N  
2 6  M I N U T E N 

aan online trainingen. 

Deze tijd werd verdeeld over  

6 7 5 
V E R S C H I L L E N D E 

T RA I N I N G E N .

2 2 
Trainingen gegeven

6 6 
Training dagen

8 6 
deelnemers

A N G U L A R
The Complete Guide 
2022 edition

U N D E RSTA N D I N G 
T Y P ES C R I PT
2022 edition

R EACT
The Complete Guide,  

inclusief Hooks,  
React Router, Redux

1
2

3

e-learning cijfers Top 5 actieve users

Top 3 trainingen TFG Academy

Gwenda Obels
1 5 6  U U R  4 3  M I N

Dinne Bosman
7 7  U U R  4  M I N

Nathan Ernst
6 2  U U R  E N  5 1  M I N

Han van Roosmalen
5 9  U U R  3 7  M I N

Henk Jan Tonkes
5 5  U U R  4 7  M I N
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De Politieke 
Ronde Tafel 

in verkiezingsjaar

Als maat bij The Future Group kun je erop 

vertrouwen dat wij de wet- en regelgeving rondom 

zelfstandige professionals op de voet volgen en 

deze toepassen in al onze processen. Maar ook 

andersom ligt er een taak voor TFG; wij volgen de 

wetgeving niet alleen, we proberen deze ook te 

beïnvloeden. Daarvoor hebben we al sinds jaren 

de zogenaamde Politieke Ronde Tafel van TFG.

Al met al een succesvol jaar op het gebied van Public Relations. Ook in 2022 blijven we jullie belangen vertegenwoordigen!

Met de Politieke Ronde Tafel willen we de politiek in contact te brengen met onze praktijk en andersom. De Politieke Ronde 

Tafel bestaat uit zo’n veertig opdrachtgevers onder wie ING, Achmea, Ortec, BAM, KLM, NS en Omniplan.

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten gehouden:

3 Maart

Online Verkiezingsdebat

27 Augustus

Promotie onderzoek

10 September

Reageerakkoord

Online Verkiezingsdebat met onder 
andere staatssecretaris Hans Vijlbrief 
(D66) en (kandidaat-)Tweede 
Kamerleden Bart van Kent (SP), Hilde 
Palland (CDA), Judith Tielen (VVD) en 
Andrew Harijgens (GroenLinks). 

Presentatie door Sjanne Marie 
van den Groenendaal over haar 
promotieonderzoek met als onderwerp 
‘Een loopbaanperspectief op 
ZZP’erschap’.

Discussie met Martijke van Beukering, 
Tweede Kamerlid D66 en Hans 
Biesheuvel, voorzitter Ondernemend 
Nederland, over de positie van de 
ZZP’er in het nieuwe regeerakkoord.

(online) Innovation Event 2021 

vanuit Koninklijk Theater Tuschinski

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Bert Dingemans (59), maat bij de Maatschap The Demand 

Group. Hij verzorgde in 2021 samen met zijn klant, Yorrick 

Tillemans (NS), een presentatie tijdens het Innovation 

Event in Pathé.

 

“Tijdens het Innovation Event heb je als maat de mogelijkheid 

om vanuit je eigen vakgebied anderen te enthousiasmeren 

over dit vakgebied. Je hebt daarin volop de vrijheid om 

onderwerpen te kiezen en een verhaal te vertellen over het 

vakgebied waar jouw passie ligt. Voor Yorrick en voor mij was 

dat het werken met Enterprise Architectuur en het inrichten 

van een architectuur repository. Ik vond het dan ook heel 

bijzonder om in het Tuschinski Theater een presentatie te 

mogen verzorgen. Dit vond plaats in coronatijd, maar alles 

was perfect geregeld. Tijdens onze sessie gingen Yorrick en ik 

vanuit twee gezichtspunten in op het modelleren van Cloud 

platformen vanuit ArchiMate-perspectief. Daarin keken we 

T U S C H I N S K I

Binnenkomen in een 
leeg theater voelde 
heel surreëel

Patrick Jenner (53), maat bij de Maatschap Integration 

Technology & Services. Hij werd tijdens het Innovation Event 

betiteld als mister Pacman vanwege zijn jasje.

“Eind maart 2021 werd ik gevraagd om te komen spreken 

op het Innovation Event. Op zich al een eer om daar te 

mogen spreken, maar deze keer zou het nog meer bijzonder 

zijn dan voorgaande edities. We mochten namelijk spreken 

vanuit een leeg Tuschinski Theater voor een online publiek! 

Uiteraard zeg ik daar dan geen nee tegen. Bovendien had ik 

genoeg inspiratie om aan te sluiten bij het onderwerp ‘The 

World is watching you’. Binnenkomen in een leeg Tuschinski 

naar wat ArchiMate inhoudt, welke onderdelen 

van de architectuurtaal relevant zijn en hoe je voor 

een cloud-platform een model opstelt waarmee 

je grip krijgt op de inrichting en configuratie van 

een complexe cloud-omgeving voor datagedreven 

verwerking in de cloud. Door dit samen te doen 

waren we in staat om een breed publiek te bereiken. 

Interessant daarbij is dat The Future Group ons de 

kans bood om een aantal weken later ook een ‘deep 

dive sessie’ te geven voor geïnteresseerden in dit 

actuele onderwerp voor architecten. Ik zou andere 

maten zeker adviseren om ook hun kennis te delen 

op het Innovation Event. Je bent als zelfstandige 

zonder personeel niet in staat om zelf een dergelijk 

publiek te bereiken als waartoe je in staat bent met 

het TFG-netwerk. Zoals het Afrikaanse gezegde 

luidt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.”
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theater, wat op dat moment alleen toegankelijk was 

voor The Future Group en een cameraploeg, voelde 

heel surreëel. Bovendien vond dit plaats tijdens de 

avondklok en had ik al lange tijd geen mensen meer 

persoonlijk gezien. Het spreken voor alleen een 

cameraman was voor mij een nieuwe ervaring, maar ik 

was er snel aan gewend. En het voelde fantastisch! In 

mijn sessie waarschuwde ik de kijkers voor de macht 

van grote BigTech bedrijven en hoe zij zich daartegen 

kunnen weren. Ter begeleiding gebruikte ik animaties 

waardoor men geboeid kon blijven kijken. Spreken 

op een evenement, online of met echt publiek, blijft 

een uitstekend middel om jezelf in de kijker te spelen. 

Uiteindelijk kan dit leiden tot meer naamsbekendheid 

en daardoor tot meer werkgelegenheid voor jezelf. 

Waarom zou je dat niet willen?”

“Het Innovation Event is voor mij een mooi 

platform om de discussie over de toekomst 

aan te gaan. Juist ook wanneer het niet 

mogelijk is om fysiek met elkaar om tafel te 

zitten, is het belangrijk om elkaar digitaal op 

te zoeken. Ik denk dat de manier waarop we 

samen dit evenement hebben neergezet in 

het Tuschinski Theater de samenhorigheid 

van de groep heeft bevorderd. Daar wilde ik 

graag mijn steentje aan bijdragen. Het was 

gaaf om in dit mooie theater op het podium 

te staan en toch digitaal met het publiek 

in discussie te kunnen gaan. Ik kreeg erg 

leuke feedback over mijn sessie, waarin we 

keken naar de data die er over ons wordt 

verzameld, wat daarmee gebeurt en of we 

dat als samenleving moeten willen. Los van 

de gezelligheid op het event zelf denk ik dat 

meedoen aan het Inno ook erg waardevol 

is voor je personal branding. Je kunt jezelf 

profileren als inhoudelijk expert en daarmee 

je marktwaarde verhogen. Als ondernemer is 

dat iets wat ik iedereen kan aaraden.”

Mooi platform om 
discussie over de 
toekomst aan te gaan

In ons collectief delen we een hoop kennis online. Daarom staat er ook 

redelijk veel content op onze website en op onze verschillende social media-

kanalen. Zoek je nog wat leesvoer of bekijk je liever een video? In dit overzicht 

vind je een greep van de content die wij te biedenhebben. Wil je ook aan 

de slag en jouw kennis verbreden, maar kun je daar wel een beetje hulp bij 

gebruiken? De marketeers van TFG staan voor je klaar om te helpen. Mail 

naar marketing@the-future-group.com en wellicht staat jouw video/blog/

webinar en/of andere mijlpaal in volgende uitgave op deze plek.

Wist je dat de Agile coaches van Coaching 

on Demand regelmatig bloggen over diverse 

Agile topics die zij in de praktijk tegen 

komen? Inmiddels hebben bijvoorbeeld Julia 

van Berkel, Sander Bosma, Jeff Kok, Hesing 

Kuo, Karl Schöttler, Anko Tijman en Bas 

Weissenbacher hun expertise gedeeld. Zo 

kun je meer lezen over OKR, Compliance, 

Big Room Planning  en online werken met je 

team. Zie voor meer informatie en de services 

van coaching on demand: 

M AS SA  I S  KAS SA

Marc Enschede vond inspiratie in 

de kijkcijferhit Massa is Kassa van 

SBS6. Zo schreef hij een blog over 

software-ontwikkeling op maat 

en de connectie naar deze serie 

op televisie. Benieuwd hoeveel dit 

onderwerp met worstenbroodjes 

te maken heeft of met mooie 

auto’s? Misschien wel helemaal 

niks. Je leest het hier: 

Arno schreef voor zijn ‘1000 dagen binnen The Future Group’ 

een artikel over zijn hoogte- en dieptepunten. Veel organisaties 

geloven niet meer in Lifetime Employment, zo kun je ook lezen 

in het stuk van Priva. Heb je het artikel gemist? Je kunt hem 

uiteraard nog even rustig teruglezen: 

T U S C H I N S K I

Jens Kooij (33), partner bij The Future Partners, 

sprak tijdens het Innovation Event over data:  

‘mag het ook een onsje minder zijn?’

INNOVATION EVENT XIII

Het jaarlijkse Innovation event 2021! Dit keer online en met het thema “The 
world is watching you...”. vanuit een unieke locatie, namelijk het mooiste 
theater ter wereld; Pathé Tuschinski in Amsterdam.

In ons dagelijks leven worden onze gegevens op verschillende manieren 
gedeeld en bekeken. Systemen, apparaten en machines kunnen op een 
bijna menselijke manier nadenken en connecties leggen. Wat betekent dat 
voor de tijd waarin we nu leven en voor onze toekomst? 

Met circa 700 aanmeldingen was dit de grootste editie tot nog toe. Ook 
deelnemen aan het Innovation event? De volgende editie is te vinden op 
de website.

the-future-group.com/events
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D E  K E N N I S  K I O S K I N T E R V I E W

Naar aanleiding van het 

ondernemersfestival in februari 

2021 is een serie blogs 

geschreven die je uiteraard ook op 

de website kunt vinden. Denk aan 

topics als: 

•  ‘Hoe maak ik een goed  

Linkedin Profiel’, 

•  ‘Hoe regel ik een hypotheek, 

verzekeringen en pensioen  

als zzp’er?.

•  ‘Hoe voer ik een effectief  

(online) gesprek’. 

Heb jij een andere vraag?  

Dan kun je die altijd delen met 

onze marketingafdeling. 

Wellicht staat dat onderwerp 

binnenkort wel in  

de weekly.

Hypotheek aanvragen als ondernemer
De Rabobank heeft speciaal voor onze ondernemers een leaflet gemaakt waarin het 

onderwerp ‘Hypotheken voor zzp’ers’ centraal staat. Wil je gaan verhuizen? Wil je groter 

wonen of wellicht kleiner? Neem dan eens een kijkje op deze pagina en voel je vrij om 

contact op te nemen met onze partner: 

B LO G S E R I E 
O N D E R N E M E RS F EST I VA L

W E B I N A R  G E M I ST

Welke voordelen biedt een bv jou? 

Ben je wellicht geïnspireerd geraakt 

door het artikel van Arne en Erik op 

pagina 13. Heb je het webinar niet 

kunnen bijwonen of wil je deze nog 

eens bekijken? Wie wat bewaard die 

heeft wat. Kijk hier op je gemak het 

webinar terug: 

Azure Archimate en Sparx Enterprise Architect 
een krachtige combinatie

Het begon op het Innovation Event met een sessie, maar 

daarna gingen experts Bert Dingemans en Yorrick Tillemans 

verder met een webinar deepdive. Benieuwd welke 

resultaten er bij de NS zijn geboekt en hoe zij dit hebben 

ingericht? Je kunt het webinar nog eens terugkijken:  

Er komt overigens in september onder de bezielende  

leiding van Bert nog een nieuwe training aan. 

Aanmelden kan uiteraard via de site.

Aftermovie INNO
Live vanuit Theater Tuschinski in Amsterdam deelden een aantal 

maten en partners hun kennis tijdens de speciale, online editie van 

het Innovation Event. Het was de grootste editie ooit, met bijna 700 

deelnemers. We zijn blij dat we dit jaar gewoon weer fysiek bij elkaar 

mochten komen. Maar het digitale event was ook heel 

bijzonder. We hebben er samen het beste van weten te 

maken. Dat is ook samen sterk! Terugkijken kan hier:

L A N C E R I N G  P R O D U CT  OW N E RS H I P 
&  M A N AG E M E N T

Natuurlijk was er de coronapandemie, maar een nieuwe 

maatschap is wel degelijk reden voor een feestje. Onder 

de toen geldende Coronaregels lanceerden we in Houten 

onze nieuwste maatschap. Dit event hebben 

we uiteraard op beeld vastgelegd:

Tispha: Vind je de rol marketing veel veranderd in het 

afgelopen jaar? 

Anko: Zeker! Voorheen richtte marketing zich meer op holding 

niveau. Volgens mij deed Rebecca dat. Je kent me, ik gooi wel 

eens een ballonnetje op maar als er dan niks op terugkomt 

dan ga ik weer verder. Met de komst van jou en Joost is daar 

echt een andere wind gaan waaien.

T: Waar komt dat door denk je?

A: Joost helpt veel bij de productie van content en is op 

meerdere vlakken behulpzaam, bijvoorbeeld bij het publiceren 

van blogs en het maken van video’s. Jij bent daarnaast 

ook vaak aanwezig bij onze standup voor coaching on 

demand. Voor mijn compliance propositie heb ik onlangs 

ook nog met je kunnen sparren en dat is heel fijn. Oh, en 

natuurlijk ook voor het kick-off event op 28 maart voor het 

product- en dienstgericht werken. Dat vond ik trouwens nog 

best spannend. Maar toen jij zei: ‘met zes weken om het te 

organiseren, red ik het’, had ik daar alle vertrouwen in. Dat heb 

ik ook tegen Bert, Antoin en John gezegd. Als Tispha dat zegt, 

dan komt dat goed! Al heb ik daar zelf toen wel een ander 

gevoel bij hoor, maar het kwam ook goed.

T: Dat was inderdaad een mooi event, afgelopen maart, en 

voor mij was het best bijzonder. Jullie waren zelf zo sterk 

betrokken bij het event. 

A: Het begon ooit met een berichtje in de Weekly. Ik wilde 

iets met product- en dienstgericht werken. Toen bleek dat 

een soortgelijk initiatief al werd opgezet, heb ik me daarbij 

aangesloten. We hebben een mooie combinatie te pakken  

Anko is een van de maten waarmee het marketingteam van TFG veel samenwerkt om de 

promotie van maten en maatschappen te versterken. Zowel vanuit het product- en dienstgericht 

werken als voor coaching on demand werd er veel met hem geschakeld. Er kwamen meerdere 

namen van maten voorbij. Uiteindelijk ging Tispha het gesprek aan met Anko. Zij spraken over 

hoe hij de rol van marketing ziet binnen het collectief en hoe deze zich ontwikkelt.

Marketing
op (de) maat

ANKO TIJMAN (49) MAAT bij Agile Partners sinds 2016. Gelukkig GETROUWD en vader van drie dochters, waarvan nog 

een thuiswonend. Trotse bezitter van twee honden. HUIDIGE OPDRACHT: Senior Scrum Master op Clusterniveau bij de 

politie. In oktober krijgt Anko een van de mooiste rollen ter wereld; hij wordt voor het eerst opa van een kleindochter.
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met elkaar. Bert zit volgens mij vrij dicht op de organisatie, 

John is van de teksten, Antoin overziet het geheel en ik was 

meer van het programma. Ik kijk er ook echt naar uit om 30 

juni door te pakken. 

T: Dat wordt een mooie workshop, al lijkt het nu net of we 

een kwartaal hebben stil gezeten. Ik denk dat het goed is dat 

we aan het begin hebben gesproken over doelstellingen voor 

het kwartaal en dat de maten nu kunnen ervaren of ze het op 

deze manier redden of dat ze meer handvatten toch prettig 

vinden. Na 30 juni gaan we echt in sneltreinvaart vooruit. Als 

mensen terugkomen van vakantie staat er echt al wat. 

A: Dat klinkt goed. Het plan dat is gepresenteerd, leidt in die 

drie stappen van zzp, naar dienst- en productgericht werken, 

naar startup. Daar zit ook echt wat in. ” 

T: Heb je ook dingen gemist of heb je zaken waarvan je denkt: 

dat moet je dit jaar echt nog oppakken?

A: Nee, eigenlijk niet. Kijk we hebben echt voortgang geboekt 

maar we zijn er nog niet.

T: Ik had zelf al wel wat meer leads willen realiseren. We 

hebben wel goede blogs gepubliceerd en ik zie ook dat we 

organisch aan het stijgen zijn.

A: Ik heb mijn blog ook hier intern, bij de politie, op de portal 

gezet. Daar verwacht ik ook wel wat mee te bereiken. 

De video wil ik uiteindelijk ook op de compliance-pagina 

hebben. Ik heb hem al wel gedeeld op LinkedIn. Met Agile 

en Compliance hebben we echt belangrijke onderwerpen te 

pakken. Ik merkte al eerder, in een sessie met Product Owners 

en Scrum Masters, dat mensen nu ook bevestigend knikken als 

ik zeg dat compliance onderdeel is van de definition of done. 

Dat boek is nog niet zo ver. Natuurlijk, ik kan minder uren gaan 

Op 17 december kwam The Future Partners samen in het Kinepolis theater in Utrecht. In deze bioscoop toonden we full screen de eindejaarvideo, met daarin 

alle bereikte mijlpalen van 2021 van het stoute zusje van The Future Partners. Daarna keken de partners exclusief naar de nieuwste Spiderman movie.  

Ben je benieuwd wat TFP heeft bereikt? Je kunt de movie hier terugkijken:

maken maar ik vind mijn huidige opdracht ook veel te leuk 

omdat ik met compliance bezig kan zijn. Ik ga nu wel meer 

doen met coaching en training. Misschien moeten we voor 

coaching on demand ook wel een webinar organiseren, zoals 

je voorstelde voor compliance.

T: Zeker, daar werk ik graag aan mee. Nu we de eerste sales 

lead binnen hebben, wil ik nog meer meters maken. Misschien 

moeten we dan ook wat andere social media-berichten 

maken. We zien dat sliders goed werken. Dan maken we daar 

ook een gerichte campagne van. Want die sales leads wil ik 

echt omhoog hebben. Al ben ik ook nog benieuwd naar jullie 

klantwensenlijstje. Deze markt is goed, maar waar zit nou die 

droomklus?

A: Wij zijn vanuit coaching on demand meer gericht op de 

uitdaging, maar er zit wel wat in, wat je zegt. Toch eens 

bespreken in de volgende call. 

T: Wil je verder nog iets kwijt?

A: Het is echt fijn dat er vanuit de holding nu ook echt 

aandacht hiervoor is. John, Bert, Antoin en ik hebben er echt 

alle vertrouwen in dat jij dit oppakt. 

T: Oké, eerlijk een prachtig compliment en voor mij ook de 

doorslaggevende reden om het te gaan doen. We gaan er 

samen een succes van maken.

TISPHA BARBIER, (37), GETROUWD met die 

andere Barbier van The Future Partners. Sinds 

april 2021 actief binnen The Future Group als 

MARKETING MANAGER. Vooral een hele trots 

mama van dochter Marley. WOONT in Zoetermeer, 

op 10 minuten van het hoofdkantoor van TFG. “Win 

or Learn” is haar motto. Dagelijks werkt ze met 

Sandra en Joost aan de promotie van maten en 

maatschappen. 

Met Compliance hebben 

we echt een topic te pakken

M I J L PA L E N  I N  2 0 2 1 
V I A  E I N D E J A A RV I D E O

I N T E R V I E W
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Programma’s 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Programma’s 
2 0 2 0 - 2 0 2 1

After Corona
    Hoe gaan we werken in het nieuwe normaal?

Maatgerichte Marketing
 	 	Marketing	team	faciliteert	de	profilering	van	de	

maten en de sales van hun opleiding en proposities. 

Maatgerichte Sales
 	 	Bij	Sales	staat	de	maat	altijd	voorop.

TFG Fit
  Gezonde geest in gezond lichaam.

Fit for the future
  Aanpassingen in TFG model om onze diensten 

concurrerend	te	laten	zijn	en	passend	bij	de	
behoefte	van	de	maat.

Ondernemersprogramma
   Met The Future Partners ontwikkelt TFG een 

programma om van een startende freelancer een 
succesvolle ondernemer te maken.

TFG Academy
   De TFG Academy is het platform waarop alle 

kennisdeling en kennistoegang voor de maten is 
geregeld. Kennis is hét middel om ons als autoriteit 
in	de	markt	te	blijven	onderscheiden.

TFG in de regio
 	 	Ons	kantoor	in	Den	Bosch	is	de	thuisbasis	voor	

zuidelijke	maten	maar	biedt	ook	flexplek	voor	
alle	maten	en	is	een	springplank	naar	zuidelijke,	
technologische opdrachtgevers.
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Kennisdeling maatschap overstijgend

    TFG is een community waarin kennis stroomt en thought leadershop actief wordt ontwikkeld.

Connectie maatschap overstijgend

 	 	De	maten	van	TFG	hebben	een	sterke	binding	met	TFG	en	hun	collega-maten	en	geven	met	elkaar	

invulling aan ‘samen ondernemen’.

Financiële roadmap

 	 	Maten	weten	hoe	zij	ervoor	staan	en	wat	nodig	is	voor	een	financieel	gezonde	toekomst.	Zij	maken	

bij	life	events	weloverwogen	keuzes.

Ondernemerschap

	 	We	gaan	maten	in	drie	stappen	faciliteren	in	hun	ondernemerschap:	1)	de	basiskennis	zzp’er	2)	

product-	en	dienstgericht	werken	3)	startup	fase.

Partnerships voor bedrijven

  TFG	realiseert	een	groter	percentage	omzet	via	directe	klantrelaties	(zonder	tussenpartij)	en	realiseert	

hierdoor	hogere	tarieven	en	interessante	projecten	en	een	succesvolle	groei	bij	deze	accounts.

Digitalisering

  Maten kunnen informatie en kennis eenvoudig ontsluiten via 1 TFG portaal dat is gelinkt met 

relevante,	financiële	en	kennisapplicaties	van	TFG.

Communicatie

 	 	Maten	en	kandidaten	hebben	een	scherp	beeld	van	de	kernbelofte	van	TFG	en	welke	toegevoegde	

waarde	TFG	voor	hen	heeft.	Maten	ervaren	daarbij	een	uitstekende	prijs/kwaliteit-verhouding.
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CO LU M N

Financieel Directeur
Eric Vierboom

Missie

Daarom zien wij het als onze missie om onze ondernemers hierin te ondersteunen c.q. de 

ontlasten. Dit zorgt voor ruimte in de agenda van onze maten die gebruikt kan worden voor 

leuke en mooie opdrachten dan wel quality time. Iedere dag zijn wij bezig om hier invulling 

aan te geven én ook na te denken over verbeteringen die positief bijdragen aan de beleving: 

processen en acties die toegevoegde waarde hebben voor onze ondernemers krijgen daarom 

voorrang. Een mooi voorbeeld hiervan is de implementatie van Docusign. In 2021 zijn we 

overgestapt naar het digitaal ondertekenen. Dit is een grote wijziging geweest in onze 

services. Hiermee maken we triple impact: 1) vooral heel erg prettig voor onze ondernemers, 

opdrachtgevers en onszelf omdat we veel sneller en overzichtelijk alle stake holders digitaal 

kunnen bedienen. Zelfs op een mobile device is het nu mogelijk om digitaal te tekenen. Leuker 

kunnen we het niet maken, wel makkelijker.  2) Het is goed voor het milieu omdat wij veel 

minder printen en ook geen enveloppen hoeven te versturen. 3) oplossingen zoals Docusign 

passen zeer goed bij een organisatie als The Future Group. Ook is ook bijvoorbeeld het 

nieuwe TFG model onder de motorkap geruisloos en snel geïmplementeerd zonder dat de 

maten hier hinder van ondervonden hebben.

Als ondernemer wil je geen omkijken hebben naar ‘verplichte’ zaken die ook onderdeel zijn van het ondernemer zijn 

zoals contracten, mantelovereenkomsten, prognoses, facturen, aangiften omzetbelasting, et cetera, et cetera.

Maatcontact

De backoffice en finance teams staan dagelijks in contact met de maten in onze community. 

Dit persoonlijke contact vinden wij enorm belangrijk en niet alleen omdat onze maten 

aangeven dit belangrijk vinden, maar ook omdat dit ons veel energie geeft en het werken bij 

The Future Group leuk maakt! Door proces stappen te automatiseren (en ook continu naar 

optimalisatie mogelijkheden kijken) hebben we meer tijd om ook echt contact met de maten te 

hebben. Dit ervaren wij als heel erg prettig. Aanwezigheid bij de Raad van Maten, maatschap 

meetings en events draagt bij aan de zichtbaarheid van onder andere het backoffice en 

finance team en geeft waardevolle input om de dienstverlening verder te optimaliseren. Heb je 

dingen die je graag zou willen verbeteren? Dan horen wij dit uiteraard graag. 

Business as usual

Het ondersteunen van de maten bij contracten, facturatie en faciliteren van onze maten is 

en blijft onze core business. Dit hebben we uiteraard doorgezet in 2021. Daarbij proberen 

altijd onze dienstverlening met een glimlach te verzorgen en iedereen in de TFG community 

optimaal te laten functioneren.

Samen sterk:
wij zorgen voor focus, 

nachtrust en gemak

Benieuwd naar wat wij gedaan hebben op het gebied 

van de verschillende programma's? Je leest het terug in de 

verschillende interviews en columns in dit jaarverslag.THE 
FUTURE 
GROUP
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Balen, 
je hebt ’m uit.

“De dierentuin was erg leuk. Ik heb 

een Chinese tuin en gebouw gezien. 

Daar wonen panda’s! Ook hebben we 

een show gezien en zijn we een klein 

beetje nat geworden. Gelukkig was ik 

niet moe, omdat papa en mama een 

karretje voor ons hadden. Toen mama 

moe werd, hebben wij haar in de kar 

getrokken!”  

Sem en Mya Kuo

Vrijdag ontvang je van ons, zoals je gewend bent, weer een nieuwe Weekly met meer nieuws uit 

de community. Of volg ons op de nodige socials.

Familiedag

Maar er is ook goed nieuws...
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