
39ONDERNEMERS. december 2018

| DE PITCH | 

in deze rubriek vertelt een bedrijfsleider in hapklare stukjes tekst meer over zijn bedrijf of project.

‘In 1993 opgestart als 
rekruteringskantoor 
Fiers & De Mey, is The 
Future Alliance in een 
kwarteeuw uitgegroeid 
tot een expert op vlak van 
rekrutering, coaching en 
organisatiebegeleiding. 
Vandaag hebben we 
kantoren in Wilrijk, Gent 
en Waterloo. Onze grootste 
pijler omvat het headhunten 
voor kaderfuncties 
in opdracht van onze 
uiteenlopende klanten. 
Liever dan ons blind te 

staren op diploma’s, staan 
we in onze benadering 
eerst en vooral stil bij de 
talenten en vaardigheden 
die elke kandidaat typeren. 
We zijn ervan overtuigd dat 
elke persoon buitengewone 
dingen kan bereiken, zolang 
hij zijn talenten maar 
op de juiste manier mag 
gebruiken. Want dat maakt 
iemand gelukkig, wat dan 
weer de motivatie geeft om 
er voor de volle honderd 
procent tegenaan te gaan.’ 

WAT?
‘De arbeidsmarkt evolueert 
voortdurend, vandaag aan 
een nog veel sneller tempo 
dan vroeger. Op die evoluties 
willen we volop inspelen, 
zodat we toegevoegde 
waarde kunnen bieden aan 
onze klanten. Door hen 
te matchen met mensen 

met de juiste talenten voor 
hun activiteiten, willen we 
bijdragen aan een duurzame 
economie waarin mensen 
echt energie van hun 
loopbaan krijgen. Als je werk 
klopt met wie je bent, ben je 
nu eenmaal veel gelukkiger 
én productiever.’

MISSIE?

‘Bij spelers in de hr-
dienstverlening zie je 
vaak dat economische 
maximalisatie op een 
liefst zo kort mogelijke 
termijn nog hun grootste 
drijfveer is. Als The Future 
Alliance staan we voor 
een maatschappelijker 
veel verantwoorder en 
duurzamer model, dat 

gebaseerd is op waarden. 
Dat leidt naar waardevollere 
resultaten voor een ook 
langere termijn. Meegaan 
in onze benadering, vraagt 
van bedrijven een klik in die 
richting. Gaandeweg zien we 
bedrijven zich daarvan wel 
bewuster worden en daarin 
groeien.’

UNIEK?

‘The Future Alliance maakt 
deel uit van de International 
Executive Search Federa-
tion. Deze groep verzamelt 
een veertigtal hr-dienst-
verlenende bedrijven 
wereldwijd, die zich vinden 
in elkaars aanpak. Vanuit 
dit netwerk krijgen we 
heel wat opdrachten voor 
het headhunten voor 
directie- en kaderfuncties 
van internationaal actieve 

bedrijven. Deze vragen zijn 
overigens terug te voeren 
naar een veel bredere 
wereld dan uitsluitend de 
Antwerpse haven. Zo kijken 
we momenteel bijvoorbeeld 
uit naar talent voor een 
Australische start-up, 
die gespecialiseerd is in 
laboratoriumtechnieken 
op moleculair niveau om 
ziekten sneller te bepalen.’

INTERNATIONAAL?

‘Elke persoon kan buitengewone dingen bereiken, 
zolang hij zijn talenten maar mag gebruiken’

Vijftien verhalen van evenveel mensen, die het elk met hun eigen talent waargemaakt hebben in hun leven. Met een 
event opgebouwd rond dit concept, vierde CEO Patrick Meirlaen onlangs het 25-jarig bestaan van The Future Alliance. 
Als hr-dienstverlenend bedrijf wil dat dagelijks het beste in mensen, ongeacht hun bekwaamheden, naar boven halen.

‘Vooral door de sterke 
evoluties in de maatschappij 
en die op de arbeidsmarkt, 
heeft ook The Future 
Alliance zich de jongste vijf 
jaar sterk ontwikkeld. Zo 
zijn we ons ook nadrukkelijk 
beginnen richten op 
loopbaanbegeleiding, 
begeleiding van jongeren in 
hun studiekeuze, preventie 
van burn-out, re-integratie 
na langdurige ziekte en 

coaching van organisaties. 
Op dit elan willen we 
doorgaan. Zo broeden we 
al op ideeën rond total 
career management. 
Onze aanpak spreekt 
gelukkig heel wat ervaren 
jobcoaches, hr-specialisten 
en loopbaanbegeleiders aan. 
Hierdoor hebben we in onze 
groei steeds de kwaliteit van 
onze dienstverlening op peil 
kunnen houden.’

AMBITIE? 

www.thefuturealliance.com


