
Werken bij FTE



Welkom bij FTE!
Je overweegt te beginnen aan een nieuwe reis. Een volgende stap. Je hebt een heldere 
ambitie die je wilt realiseren of je wilt eerst nog ervaren. Hoe dan ook, je bent gedreven 
om een stap te gaan zetten. Een nieuwe omgeving te verkennen, nieuwe mensen, 
energie, perspectief, inspiratie.

Dit boekje is bedoeld om jou inzicht te geven in wie wij zijn: FTE Groep. Want de stap 
die je wilt gaan zetten is een belangrijke. De organisatie waarvoor je kiest moet je 
passen. Daarom geven wij aan wie we zijn, wat we doen en vooral wat we belangrijk 
vinden in onze samenwerking. Uiteindelijk moet het voor jou goed voelen. 





Wie is FTE?
FTE Groep wil het leukste bedrijf zijn om voor en mee te werken!

Onze belangrijkste waarde is plezier in de samenwerking. Plezier trekt aan, verbindt, 
geeft energie en betekenis aan wat we doen, met en voor elkaar. Ongeacht wie je bent 
of wat je rol is. Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken. Heb je plezier, dan 
ben je oprecht betrokken, heb je vertrouwen, ben je gedreven, voel je je 
verantwoordelijk en neem je initiatief. 

Om als team resultaten te bereiken, werken we samen op basis van onze gedeelde 
waarden: plezier, betrokken, ontwikkelen, wendbaar en open. Onze waarden 
gebruiken wij als kompas in alles wat we doen. Omdat we geloven dat als wij werken 
vanuit wie wij echt zijn, dit leidt tot meer plezier. En dat meer plezier leidt tot een plek 
waar jij je mee verbonden voelt, waar je trots op bent, waar jij jezelf kunt zijn en jezelf 
kunt ontwikkelen. FTE is voor ons Fun to Explore!



Samenwerken vanuit onze waarden

Onze doelstelling is om als team, samen onze doelen te bereiken. Dit maken we 
mogelijk doordat we samenwerken en afspraken met elkaar hebben gemaakt. 
Allemaal op basis van onze kernwaarden. 

Plezier
We hebben samen plezier in alles wat we doen en zijn in staat om te groeien. 

Wendbaar
We zijn wendbaar door vooruit te kijken en onszelf te innoveren uitgaande van onze 
eigen kracht. 

Betrokken
We zijn betrokken, omdat we weten wat de ander drijft. 

Open
We stellen ons kwetsbaar op door hulp te vragen en te bieden. 

Ontwikkelen
We leren van elkaar en maken onszelf en het team beter. 





Wat doen we?

Wij realiseren ambities. Wij zijn business improver. Als business 
Improver realiseren wij de ambities van onze opdrachtgevers én die van onze 
medewerkers. Ambities van morgen en van de toekomst. 

Wij staat voor samen: we hebben elkaar nodig, we doen het altijd samen.

Realiseren staat voor concrete resultaten: we bereiken ook echt iets, 
tastbare resultaten.

Ambities staan voor de ambities van morgen: we helpen onze klanten direct en 
lossen problemen op. Maar het staat ook voor de ambities van de toekomst: we 
zoeken uit waar problemen vandaan komen of waar men naar toe wil, en helpen om 
de business structureel te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Dat geldt 
ook voor onze FTE’ers. Op de korte termijn wil je graag een opdracht om de eerste 
stap te zetten in jouw eigen ontwikkeling. Maar ook hier is belangrijk: waar wil jij 
uiteindelijk naar toe?



Ons doel
Wij willen het leukste bedrijf zijn om voor en mee te werken. 

Uiteraard hebben wij als organisatie onze zaken dan goed op orde. Zijn we gedreven om 
altijd meer te leveren dan de verwachte kwaliteit. Zijn we continu op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om de business van onze klanten te kunnen verbeteren en de 
ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Willen we voor de klant de beste 
oplossing. Voor de medewerker de beste werkomgeving. Met het realiseren van deze 
ambities, maken wij de onze waar. 

Maar we zijn vooral een organisatie die altijd gaat voor plezier in de samenwerking en 
onze waarden daarbij durft te gebruiken als kompas. Omdat wij geloven dat als wij 
werken vanuit wie wij echt zijn, dit leidt tot meer plezier. En dat meer plezier leidt tot 
betere resultaten. Voor onze klanten en onze medewerkers en daarmee voor onszelf. 

FTE is Fun to Explore!







Onze reis 
In 2006 begonnen we met FTE aan een reis. Op weg naar ons doel. We 
begonnen als detacheerder in de pensioenmarkt. Op enig moment wilden we 
natuurlijk wel ergens staan. En dat is ook gelukt. Tot op heden zijn we 
marktleider als het gaat om ervaren pensioen consultants en specialisten. Maar we 
voelden ook meteen, dat vooral de reis zelf leuk moest zijn. Plezier zit immers in de 
ervaring van de reis zelf. Samen intensief ervaren wat ondernemerschap is en wat 
daar allemaal bij hoort. Inclusief de hobbels en bobbels. We willen immers het leukste 
bedrijf zijn om voor en mee te werken toch? FTE staat voor Fun to Explore!

In de jaren werd de vraag van onze opdrachtgevers steeds breder, waardoor we ook 
consultancy en projecten zijn gaan doen. Onze business improvers ontwikkelden zich, 
waardoor onze expertise steeds hoogwaardiger werd, breder en ook generieker. Onze 
business analisten, projectmanagers en continu verbeter consultants die werkzaam 
waren in pensioen, werden ook ingezet in de publieke sector. Onze klantenkring werd 
breder. Gaandeweg werden we dus steeds meer een allround bureau met een breder 
pallet aan diensten en opdrachtgevers. 

Het kleine wij werd in de jaren het grotere wij. Met nu veel mooie en fantastische 
mensen in ons team, die eigenlijk allemaal dezelfde gedachten en dezelfde waarden 
hebben. Plezier, betrokken, ontwikkelen, wendbaar en open. Deze waarden, onze 
waarden, vormen ons kompas in alles wat we doen. Steeds meer durven we daarin 
onszelf te zijn. 

Onze focus ligt op het verbeteren van de business van onze opdrachtgevers met als 
missie: wij realiseren ambities van morgen en van de toekomst!



Onze dienstverlening
Onze dienstverlening richt zich op analyse, advies én implementatie. Dat doen we in 
de financiële dienstverlening en publieke sector. Veel organisaties in die markten zijn 
in transitie, zoeken naar efficiëntie en innovatie. Willen hun dienstverlening verbeteren 
of groei realiseren en moeten daarbij voldoen aan wet & regelgeving. De ambities 
sluiten daar vaak op aan. Onze business improvers zijn met name actief op het gebied 
van run & change, datagedreven werken en het in gang zetten van verbeteringen.
 
Onze oplossingen bieden wij aan in de vorm van consultancy, detachering of 
projecten. Daarnaast hebben wij een academy waarin we opleidingen en trainingen 
verzorgen op het gebied van data en continu verbeteren. 

In totaal hebben wij zo’n 80 business improvers aan het werk. Dat zijn consultants, 
verbeteraars, projectmanagers of echte business specialisten, zoals analisten of 
domeindeskundigen. Binnen FTE onderscheiden we drie expertisegebieden: Expert 
(specialisten, analisten), Digital (datagedreven werken) en Change (in gang zetten van 
verbetering). Binnen deze kennisclusters brengen we FTE’ers samen, delen we kennis 
en laten we ons inspireren door ontwikkelingen in de markt.





Werken bij FTE

In balans
Plezier beleven lukt alleen als er een goede balans is. In de tijd die je besteedt aan 
je werk en aan thuis. Of aan je opdracht voor de klant en je eigen ontwikkeling. Work 
hard en play hard. Natuurlijk begrijpen we dit. Wij zijn ook maar mensen! 

De betrokkenheid binnen FTE is groot. Betrokkenheid is een van de kernwaarden 
van FTE. Dus we zijn ons er van bewust dat onze FTE’ers elk in hun eigen levensfase 
zitten. En bij elk van die levensfases is er soms meer en soms minder ruimte voor 
activiteiten naast je opdracht. Soms is er tijd genoeg voor een extra opleiding. Of is 
er juist meer behoefte aan privétijd. Soms is het tijd om te knallen en soms tijd om 
wat rustiger aan te doen. FTE is een mensenorganisatie en geen mens is hetzelfde, 
dus daar houden we altijd rekening mee. 

Fun to Explore
Werken bij FTE is simpelweg Fun to Explore. Fun to Explore staat bij ons voor plezier. 
Jouw plezier. Soms is dat een gave opdracht en een mooie professionele 
ontwikkeling. De andere keer is dat betrokkenheid bij de organisatie zelf, omdat je 
zelf mee kunt denken over beleid. Nieuwe ideeën kunt realiseren die je zelf hebt 
aangedragen. Of gewoon lol tijdens de uitjes en bijeenkomsten die we vaak 
organiseren en waar FTE bekend om staat. We willen graag dat jij het naar je zin hebt 
bij FTE, je thuis voelt en tot je recht komt als professional en als mens. 





Werken bij FTE

Wij realiseren jouw ambities
FTE realiseert de ambities van haar opdrachtgevers. Maar dat doen we natuurlijk niet 
alleen bij opdrachtgevers. FTE kan deze belofte namelijk nooit waarmaken zonder 
de ambities van onze FTE’ers te realiseren. Ontwikkelen is een van de kernwaarden 
van FTE. Uiteindelijk is het niveau van onze mensen leidend voor het niveau wat wij 
kunnen laten zien bij onze opdrachtgevers. Daarom investeren wij veel in de 
ontwikkeling van onze mensen. Middels opleidingen, trainingen, coaching, maar ook 
door het bieden van tijd om jezelf te ontwikkelen en opdrachten die zoveel mogelijk 
aansluiten op jouw ambitie. 

FTE investeert, faciliteert en inspireert, maar je voert wel zelf de regie. Uiteraard altijd 
in balans met je opdracht en je privé. Wij verwachten dat je zelf in beweging komt 
om jezelf te ontwikkelen en relevant te blijven voor onze opdrachtgevers. Je kunt dus 
volle bak aan de slag met wat je wilt en wat je aan kunt. 

Jouw eigen werkomgeving
Die bepaal je mede zelf! Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 
verbeteringen om de beste werkomgeving te creëren voor jou. Een omgeving waarin 
jij je thuis voelt en waarin je invloed hebt op zaken die belangrijk voor je zijn. Waarin 
we de ontwikkeling van onze business improvers stimuleren en samen ook gewoon 
veel plezier kunnen beleven. Om dat te kunnen hebben we jouw inzichten nodig. 
Daarom kun je ons altijd vertellen wat beter kan, waar jij behoefte aan hebt en kun je 
zelf ook participeren bij interne verbeterprojecten. Uiteindelijk doen we het samen! 



Werken bij FTE

Werkondernemerschap (WON)
FTE is een ondernemende club voor ondernemende mensen. Achterover hangen is 
er niet bij. Dus stimuleren we dat jij jezelf verbetert. Dat je bewust bent van je eigen 
kwaliteiten en interesses en daarop je route uitstippelt. Dat je begrijpt wat de wensen 
van onze opdrachtgevers zijn. 

Om die reden werken we met een werkondernemerschapsmodel. De WON. Dat 
houdt in dat jouw inzet bij opdrachtgevers en het verhogen van jouw marktwaarde 
wordt beloond. Concreet: draai je mooie opdrachten bij onze opdrachtgevers, dan 
ontvang je een meer dan marktconform salaris. Hebben we geen opdracht voor je, 
dan kun je die tijd volop besteden aan jouw ontwikkeling of meehelpen met het 
vinden van een nieuwe opdracht. 

Het model is anders dan je wellicht gewend bent. Het grootste gedeelte is een vast 
salaris. Een deel is variabel. We verwachten ook meer van je. Niet dat je gaat zitten 
wachten op de volgende opdracht. Dat doen we bewust. Omdat we ondernemende 
mensen aan ons willen binden. Werkondernemers die zich bewust zijn van hun eigen 
waarde voor de klant. We zien dat FTE’ers gaan werken aan hun eigen marktwaarde, 
feedback gaan ophalen en zichzelf gaan ontwikkelen. Het resultaat: je ontwikkelt je 
sneller en werkt aan mooiere projecten dat past binnen jouw ambities! 





Enthousiast geworden? Let’s Talk!
Neem contact met ons op en dan bespreken we samen jouw ambitie. 

 Laura Dessens     Julia Soons
 Recruiter     Recruiter
 ldessens@ftegroep.nl    jsoons@ftegroep.nl
 06 - 22 76 77 28     06 - 83 52 75 69

Wij realiseren ambities.




