
SAMEN
IS NIET ALLEEN



Finanxe is 'het interim' bureau voor finance
professionals. We zijn een herkenbare, energieke en
gedreven organisatie met ruime ervaring in de
bemiddeling van financieel talent. We beschikken
over een groot team eigen finance professionals,
direct en allround inzetbaar. Finanxe bemiddelt van
startend talent tot de ervaren financial in zowel
specialistische als management rollen. Wij leveren
'maatwerk' oplossingen, tot aan de invulling van
grotere capaciteitsvraagstukken.
 
Ons sterke regionale karakter met kantoren in
Heerenveen, Groningen, Zwolle, Arnhem en Utrecht
is kenmerkend en onze kracht. Daarnaast hebben we
met o.a. de Finanxe Academy, extra facetten in huis
om van een samenwerking een partnership te
maken.  Een partnership is meer dan een zakelijke
overeenkomst. Finanxe is zich hier van bewust, wij
zijn in staat om het verschil te maken en dat te laten
zien aan onze opdrachtgevers. Een partnership
aangaan met Finanxe, betekent een relatie
opbouwen waarbij je op ons kunt rekenen en
vertrouwen.
 
 
 

Aangenaam! Wij zijn
Finanxe



Finanxe wil de beste en leukste (arbeids)-intermediair
worden, zijn en blijven binnen de wereld van finance
professionals. We werken op een vooruitstrevende
manier om onze professionals en opdrachtgevers verder
te helpen. We maken dit passend binnen de huidige
tijdsgeest: kwalitatief, verbindend en duurzaam. Gericht
op morgen en overmorgen om klaar te zijn voor de
toekomst.
 
 
 
 
 
Onze ambities zijn groot. We zijn specialisten, bieden
kwaliteit, zijn een fijne werkgever en (business) partner.
We creëren een plek waar het leuk en bijzonder is en
waar kennis en kunde te vinden is.
 
Een organisatie waar trots, vertrouwen en geborgenheid
de basis vormen. We hebben een 'topsport' mentaliteit,
lopen altijd een stap harder en blijven verbeteren,
uitdagen en inspireren. 
 
Een veel gehoorde uitspraak bij ons is 'Samen is niet
alleen'. Ook groeien doe je samen, met nieuwe
professionals en nieuwe opdrachtgevers. We kijken
ernaar uit om die stap samen met jou te nemen. 
 
 
Graag tot snel!
 
 
 
 
 
 

Owner
 

MArtijn
Bakker 

“Inspireren en helpen ontwikkelen

van de Financial van morgen”



Finance Professionals en Young Talent
Tijdelijk ondersteuning door toptalent? Naast
ons uitgebreide netwerk van finance connecties
heeft Finanxe een team van eigen interim
finance professionals in dienst. Deze
professionals zijn direct en allround inzetbaar
op diverse opdrachten. Dit kunnen korte en
langdurige projecten zijn. 
 
Flexibiliteit, maar toch ook de zekerheid dat het
project wordt afgerond, geen risico lopen en
waar mogelijk uitbesteden. Klinkt goed? 
Dan is onze manier van detachering voor jullie
de ideale oplossing. Finanxe is werkgever en
draagt het risico, jullie hebben de garantie dat
het project wordt afgerond. 
 
Onze professionals krijgen een
ontwikkelingsprogramma aangeboden vanuit
de Finanxe Academy en zijn altijd op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen binnen het
vakgebied.
 
 
 

Werving & Selectie
Op zoek naar zekerheid en continuïteit? Liever
de energie van het zoeken naar de juiste collega
gebruiken voor de dagelijkse business? 
Finanxe biedt werving & selectie aan. Wij vinden
de meest geschikte finance professional tegen
een afgesproken fee. Hierbij hanteren we
heldere en transparante afspraken.
 
Binnen deze werving worden diverse tools
ingezet om de ‘perfect match’ te realiseren.
Onze consultants zijn ervaren en gespecialiseerd
in de werving van professionals.
 
De kandidaat treedt rechtstreeks in dienst bij de
opdrachtgever.

onze dienstverlening



tijdelijke ondersteuning of een structuele oplossing?

YOUNG TALENT 

finance professional 

zelfstandig professional - ZZP

samenwerken met:

op zoek naar ondersteuning bij een financieel vraagstuk?

Ja

detachering

Samenwerken met finanxe

werving & selectie 



Kennismaking
 

H O E  W E R K E N  W I J  

het vraagstuk de match 
We nemen ons netwerk door,
spreken met onze huidige
talenten en professionals en
gaan waar nodig op zoek naar
nieuwe finance professionals.

Samen bekijken we waar de behoefte ligt
en waar wij kunnen ondersteunen. We
stellen een profiel op.
In het geval van exclusieve werving &
selectie, stellen we een vacature inclusief
interview op. Het interview wordt
afgenomen door onze Marketing &
Communicatie afdeling. 

We leren jou en de organisatie
beter kennen door een
kennismakingsgesprek.



Kwaliteit en een duurzame arbeidsrelatie gaan bij Finanxe hand in hand. Wij hebben
ruim 100 financiële interim collega’s (talenten en finance professionals) die op basis van
een vaste aanstelling bij ons in dienst zijn. Op deze manier creëren wij voor
professionals en opdrachtgevers continuïteit en zekerheid. Voor de professional in de
vorm van baangarantie en voor de opdrachtgever in opdrachtgarantie.
 
Maatwerk
We acteren in een procedure zowel proactief als reactief, benaderen potentiële collega's, plaatsen de vacature
online en denken bewust mee. We vragen veel maar luisteren nog meer en doen geen aannames. Elke
organisatie en elke opdracht is uniek, heeft een eigen verhaal en eigen inhoud. We maken ons dat specifieke
verhaal eigen om het vervolgens krachtig te kunnen overbrengen op kandidaten. Onze procedures zijn altijd
maatwerk, maar worden opgebouwd volgens bepaalde stappen.

 

no cure no pay Ontwikkeling
Persoonlijk contact blijft
bestaan in evaluatiemomenten,
functionerings-gesprekken,
advisering, begeleiding en
kennisdeling. 

We geloven in onszelf en
hanteren daarom in het geval
van werving & selectie 'no
cure - no pay'.

Selectie & advies
We selecteren de geschikte
professionals, adviseren en kiezen
samen voor de juiste richting.



 
 
Interim professionals met up-to-date en
vernieuwende kennis. 
 
Het belang van soft skills neemt toe, met de
bouwstenen gericht op de ontwikkeling hiervan
dagen wij de professional uit niet alleen te
investeren in kennis maar ook in persoonlijke
ontwikkeling.
 
De functie van de financial verandert (snel) door
toenemende automatisering en robotisering. Door
o.a. deze onderwerpen terug te laten komen in de
kennisbouwstenen zorgen wij ervoor dat onze
professionals juist op deze onderwerpen
opdrachtgevers goed kunnen ondersteunen en
uitdagen.
 
 
 

De Finanxe academy voorziet in gevarieerd en
uitdagend trainingsaanbod. Deels gezamenlijk, in
selecte groepen of op individuele basis. De inhoud is
soms praktisch toepasbaar maar daarnaast vooral
vooruitstrevend. Binnen de Finanxe Academy wordt
de rol van de professional van de toekomst vorm
gegeven, wij leiden op tot specialisten/experts die
voorlopers zijn in hun vakgebied. Met de Finanxe
Academy voorzien wij gevraagd en ongevraagd in
opleidingsbehoefte.
 

FINANXE ACADEMY

Wat biedt het de opdrachtgever:



DOORONTWIKKELEN ALS INTERIM PROFESSIONAL
Onze vakvolwassen financials blijven op de hoogte
van de nieuwste trends en ontwikkelingen en krijgen
tools aangeboden om zich te kunnen blijven
onderscheiden als interim professional.

Young Talent Program

Become a Finanxe Pro

ONTWIKKELEN VAN JONG TALENT
Ons unieke programma voor de starters op de
arbeidsmarkt, bestaat uit intensieve coaching en
maandelijkse masterclasses. 

TWEE PROGRAMMA'S
In deze twee programma's passen wij onze 
bouwstenen toe

DRIE BOUWSTENEN
De bouwstenen vormen het fundament van
de ontwikkeling van onze professionals

business skills

soft skills

social skills

Voor persoonlijke ontwikkeling.

Doorontwikkelen van sociale vaardigheden,
presentatietechnieken en communicatie.

Gericht op financiële kennis en bijbehorende skills.



Wist je dat?
We inmiddels werkgever zijn van ruim 100 finance professionals?

we een zilveren én een gouden gazelle award hebben gewonnen?

We kantoren hebben in Zwolle, Utrecht, Groningen, Arnhem en Heerenveen?

Ons Young Talent Program ook Xperiences organiseert en bij
opdrachtegvers op bezoek gaat?

We meer dan 11.000 volgers hebben op LinkedIn en dat grote
online bereik inzetten voor onze opdrachtgevers?

We voor ons Young Talent Program speciale partnerships aangaan met opdrachtgevers?



PARTNER VAN HET YOUNG TALENT PROGRAM

“We zijn daar heel tevreden over. We kunnen altijd goed overleggen met Finanxe. Als
iemand bijvoorbeeld bepaalde competenties meer zou moeten ontwikkelen is dat goed
bespreekbaar. De aandacht die daarvoor is bij Finanxe vind ik belangrijk. Onze uitdaging
blijft om voldoende medewerkers te hebben en zo efficiënt mogelijk de facturenstroom
te verwerken. Ik ben trots op ons team, waar we nu staan en de manier waarop wij young
professionals een uitdagende werkplek kunnen bieden.”

Wehkamp was de eerste grote klant van Finanxe Zwolle en sindsdien

zijn er altijd wel één of meerdere interimmers aan de slag. Zo

hebben er de afgelopen jaren veel proseffionals via Finanxe bij

Wehkamp gewerkt.

Andere klanten van ons:

Karin Otten, Lead Accounting Operations bij Wehkamp:



“Toen ik startte bij Ausnutria hadden alleen de Nederlandse entiteiten een directe koppeling
vanuit hun ERP pakket met consolidatiepakket OneStream.  De data van de buitenlandse
entiteiten werden middels Excel templates in OneStream geüpload. Mijn taak was om de
resultaten van de entiteiten in het Midden Oosten, Amerika, Canada, China en Brazilië ook
automatisch in het systeem te krijgen. Daarnaast wordt in Nederland het categoriaal model
gehanteerd waarbij kosten per categorie worden ingedeeld (inkoop/salarissen/huur), terwijl
in China het functioneel model gebruikt wordt waarbij kosten per functie worden ingedeeld
(productie/sales/administratie). Ausnutria wilde op beide manieren kunnen rapporteren en
dat hebben we gelukkig kunnen realiseren. Ik heb daarvoor een model voorgesteld en
vervolgens samen met de implementatie partner alle technische uitdagingen getackeld.
Daarna ben ik formules gaan schrijven, met bijna 500 accounts was dat een behoorlijke klus!
Maar, alles is inmiddels afgerond. We kunnen nu makkelijker en slimmer data uploaden en
zowel de directie in Nederland als in China bedienen.”
 
 

INTERIM OPDRACHT SLUIT
PERFECT AAN BIJ MOTTO:
‘SLIMMER WERKEN, NIET
HARDER’.

Jan Margossian, 33 jaar en bij Finanxe in

dienst als interim professional. Hij heeft 8

maanden lang Ausnutria geholpen bij een

interim opdracht.



FINANXE KENT DE MARKT EN IS GOED
BEKEND IN DE REGIO.

Gert van de Kuilen - Hoofd Administratie/Controller

Andere klanten van ons: 

DE SNELLE REACTIE, DE DUIDELIJKE
COMMUNICATIE EN GOEDE SELECTIE
VAN KANDIDATEN SPREEKT MIJ AAN.

Annette van den Born - Noord Nederlandsche P&I Club 



NOTITIES
(WAT JE NIET WIL VERGETEN)





GRoningen Utrecht Arnhem Heerenveen

 

Aarhusweg 4-2
9723 JJ Groningen
 
(050) 211 0068

info@finanxe.nl     -     www.finanxe.nl 

zwolle

Pascalweg 1
8013 RC Zwolle
 
(038) 202 2257

Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
 
'de Pyth' 4E & 4G
 
 
(030) 200 34 33

Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
 
Postbus 26800 
AA Arnhem
 
(026) 203 19 00

Crackstraat 3
8441 ES Heerenveen
 
(0513) 724 255


