VAN:

HALLO!
Finexters werken op een bijzondere
manier samen. Zonder bazen, functieprofielen en procedures. Gebaseerd
op principes, in plaats van regels.
Maar hoe werkt dit nou in de praktijk?
In dit ‘doeboek’ maken we onze principes concreet. Bij veel vrijheid hoort
namelijk ook veel verantwoordelijkheid. En dan is het prettig om houvast
te hebben.
Dit boek is voor jou. Of je nu een
sollicitant, een nieuwe of een
bestaande Finexter bent. Of gewoon
nieuwsgierig bent naar onze unieke
manier van organiseren.
Dus lees, doe, scheur en plak.
En ervaar wat het betekent om een
Finexter te zijn.
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WAAR
GELOVEN
WE IN?
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Organisaties raken ondergesneeuwd door dikke lagen van
rapporten en drieletterige afkortingen. Proceduretijgers en
vergaderfossielen vullen de agenda’s. Wij zijn ervan overtuigd
dat het anders kan. Slimmer en prettiger, zonder overbodige
bureaucratie.
Wij weten hoe. We halen weg wat kan, laten staan wat moet en
bouwen wat nodig is. Dat maakt mensen gelukkiger, organisaties
wendbaarder en resultaten verbluffend.
Eenvoud werkt echt.
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DRIE

VERTROUWEN
ALS
VERTREKPUNT

PIJLERS

We vertrouwen op elkaars
kracht.
Dit is ons basisprincipe en
zit verweven in alles wat
we denken en doen.

Dat geeft ruimte voor
goede ideeën en
verrassende oplossingen.
We denken niet vanuit regels en
procedures, maar vanuit principes.
Deze gedeelde waarden vind je
samengevat in deze drie pijlers.

06

Zonder verplichte
flauwekul.
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02

03
TALENTEN
BOVEN
STRUCTUREN

SLIM
DOOR
SAMENWERKEN
Alleen ga je sneller, maar
samen kom je verder.

Een goed idee krijgt volop
de ruimte.

Wij geloven niet in vaste
loopbaanpaden, functietitels
en managers. Wel in vrijheid
en verantwoordelijkheid.
Vanuit verschillende expertises
bouw je aan een beter resultaat.

Wie het weet, mag
het zeggen.
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Stap over je eigen schaduw
heen, sloop silo’s en verwijder
drempels.

09

HOE
WERKT
DAT DAN
IN DE
PRAKTIJK?
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Werken vanuit principes is soms best even wennen.
We begrijpen dat. Het is tenslotte heel anders dan bij een
organisatie met dwingende regels en hiërarchische structuren.
Bij ons krijg je enorm veel vrijheid. En dat vraagt ook wat van
jou. Bijvoorbeeld veel eigen verantwoordelijkheid. Om dit
tastbaar te maken, hebben we een aantal concrete situaties
geschetst.
Trouwens, ook bij ons verandert de praktijk voortdurend.
Is er een voorbeeld dat je mist? Laat van je horen!

11

Eigen verantwoordelijkheid gaat ook op voor
de kleine dingen. Je brengt je koffiekopje zelf
naar de keuken, zet deze in de vaatwasser en
zet die aan als hij vol is.

KOFFIEKOPJES

We hebben geen functiehuizen of
salarisschalen met standaardindexering.

SALARIS

Het is ons pand, doe alsof je thuis bent. Als het
thuis een bende is doe dan niet alsof je thuis
bent.
Samen met je team bepaal je
je salaris. Ook daar ben je
zelf verantwoordelijk voor.
Wil je alle salarissen zien?
Scan de QR-code.
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In het weekend kun je het
pand ook privé gebruiken.

Je doet zelf een voorzet voor je
evaluatie. Daarvoor haal je feedback
op bij je collega's en je klanten.
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We zijn een dynamische organisatie,
waardoor er vaak nieuwe initiatieven
ontstaan. Dat juicht iedereen toe.

EEN NIEUW
INITIATIEF
WILLEN
BEGINNEN

Hier zijn gezonde afspraken over, zodat het
geheel sterk blijft. Er zijn zo min mogelijk
zaken in beton gegoten, maar het is logisch
dat het moet passen binnen de rest van het
bedrijf en de familie.

We kennen geen formatieplaatsen,
functieprofielen of vacatures. Voor goede
vakmensen hebben we altijd ruimte.

Dat kan binnen je niche,
binnen Qwinc of daarbuiten.
Elke keuze kent zijn eigen
spelregels.

We hebben geen stafafdelingen,
dus ook geen HR.

ZIE
6
PAG. 4

Samen met je team beslis je dat er ruimte
is voor een extra teamlid. Die werf je
vervolgens zelf. Ook de sollicitatiegesprekken voeren we met elkaar.

Je opereert met je team binnen een
context; je gaat goed met je familie om.
Met respect voor elkaars winkel start je
geen concurrerende initiatieven en doe
je geen afbreuk aan het merk.
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EEN NIEUWE
FINEXTER
WILLEN
AANNEMEN

RUIMTE
VOOR
JOUW
ANDERE
TALENTEN
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Finexters hebben niet alleen een externe, maar ook een interne
rol. Denk aan sales, HR, finance of marketing. We kennen
namelijk geen stafafdelingen.
De verschillende rollen verdeel je binnen het team. Samen vul je
alle facetten van een onderneming in. En samen ga je voor een
goed resultaat. Bij de klant en bij Finext.
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Mmm..

ie!
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Interessant..

Hatsikidee!
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BOEKENSCHRIJVER
Samen met een hoogleraar
echt de inhoud in duiken.
En er daarna een goed boek
over schrijven, zoals Eelco
dat deed.

FEESTBEEST
Finexters vieren graag samen
een feestje. En dat moet
natuurlijk wel georganiseerd
worden. Feestbeesten Timo,
Yoran en Helen weten er
alles van.

18

19

1

jongens we
spelen over
links!!

!
action
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cut!

waarom?

Take
honderd!

TRAINER
Elke nieuwe Finexter wordt
door Jan Dirk getraind. En ja,
dan mogen er best kritische
vragen gesteld worden.
Die stelt Jan Dirk zelf ook aan
zijn klanten.
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FILMCREW
Boeiende kennissessie of
een nieuwe trainee?
Souwtje, Farangis en Jethro
zijn er bij en schieten de
plaatjes. En delen het
vervolgens op social media.
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WAT IS
JOUW
TALENT?
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WOORDZOEKER
WELKE TALENTEN ZIJN HIERIN VERSTOPT?
FEESTBEEST, VIDEOFREAK, MEDIAMASTER, TALENTENTRAINER, BOEKENSCHRIJVER, PANDJESBAAS, KOOKKONING,
PRAATJESMAKER, FILMFANAAT, KNOPPENBONKER, DASHBOARDLORD, TAALTOPPER.

ER
WAS
EENS...
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Vertrouwen is al jaren het vertrekpunt. Eerlijk gezegd gaan we
daarin verder dan welke organisatie in Nederland dan ook.
En het werkt. Zo is Finext uitgeroepen tot ‘Slimste bedrijf van
Nederland’ en kom je ons tegen op de radio, televisie en in de
krant.
Sinds 1996 hebben we al heel wat dynamiek meegemaakt.
Maar met één constante: we blijven op zoek naar de ultieme
vorm van eenvoud. Voor onszelf en voor onze klanten.
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2011

1996

70 Finexters kopen Finext
terug van Ordina. Samen
worden zij eigenaar.
3 mensen van Solvision verbazen zich over hoogopgeleide mensen
die gevangen zitten in spreadsheets. Budgetteren betekent te vaak
knippen en plakken. Dat kan eenvoudiger. Zij richten het Future
Finance Team op.

1999
Het Future Finance Team binnen The Vision Web is inmiddels
12 man sterk. Zij vinden dat ook andere financiële processen
eenvoudiger kunnen. Bovendien kriebelt het ondernemersbloed.
De geboorte van Finext binnen The Vision Web is een feit.

2007
We blijven op zoek naar eenvoud.
Voor onszelf en voor onze klanten.

2004
De crisis begint. Finext is wendbaar en
kan goed inspelen op de veranderende
weersomstandigheden.

Ordina neemt The Vision Web over,
inclusief Finext.
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HET
LEVEN
ALS
FINEXTER

Wat moet ik
aan vandaag?

01

02

Op het
strand?
Zwembroek,
zonnebril & slippers

Bij klant A?
In spijkerbroek
met overhemd

Hoe ziet je dag als consultant eruit? Zeker niet zoals bij

een ander consultancybureau. En elke dag weer anders.

Thuis?

Een sneakpreview.

03

In je badjas

Bij klant B?
In pak (zonder
stropdas! Die mag
altijd thuisblijven)

04
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#hardwerkenhardlachen

Hoe kom ik het snelst
van ons clubhuis in
Den Haag naar mijn
klant in Middelburg?
Al het autorijden en harde werken doen Finexters natuurlijk
niet op een lege maag. Per jaar eten we 129.600 koekjes en
2.262 pizza’s. En we drinken 270.000 kopjes koffie per jaar.
Daarvan delen we er overigens ook een groot aantal uit
aan klanten en sollicitanten die bij ons op bezoek komen.
En maak je geen zorgen; we eten ook groente en fruit.

We zijn met elkaar druk in touw voor onze
klanten. Dan is het belangrijk om ook samen
een goed feestje te vieren. Met je team,
met Finext of met Qwinc. En regelmatig ook
met je partner en je kinderen erbij.

Den Haag

We kennen geen
vaste feestcommissies
of budgetten.
Een goed idee telt.
Heb jij het idee voor
het volgende feestje?

Middelburg
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OVER
FINEXT

Wij zijn ervan overtuigd dat eenvoud echt werkt. Onze siloslopers en procespoetsers weten hoe. Wij halen weg wat kan,
laten staan wat moet en voegen toe wat nodig is. Dat maakt
organisaties wendbaarder, mensen gelukkiger en resultaten
uitstekend.
Finext is een familie van consultancybedrijven met echte
specialisten. Vertrouwen is bij ons het startpunt om dit
vakmanschap volop de ruimte te geven. Zo helpen we
organisaties bij het concreet verbeteren vanuit de financiële
functie.

ND JE IETS
VRAAGT IEMA
DAN KUN JE
OVER FINEXT?
EBRUIKEN.
DEZE TEKST G
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PRAATPLAAT

EN WAT IS EEN WAARDEKETEN DAN?

Wat doet Finext eigenlijk? En wat levert dat de klant op? Met deze praatplaat geef je makkelijk antwoord op deze vragen. Per gesprek ga je in op andere details. Een algemeen verhaal kunnen we je
dan ook niet meegeven. Wel is het slim om eens aan ervaren salesneuzen binnen Finext te vragen hoe
zij de praatplaat gebruiken.

Soms komen we vragen van klanten tegen waarvoor aanverwante kennis nodig is. Samen met onze
‘broertjes en zusjes’ geven we hier antwoord op.
Als keten van specialisten kunnen we de klant beter bedienen.
Elk bedrijf op zich is een volwaardig specialist.
Waardeketens trekken samen op bij de klant. Tijdens het project, maar ook met sales en marketing.
De Performance Management waardeketen brengt bijvoorbeeld jaarlijks een magazine uit.

(Weetje: vroeger stond deze plaat binnen Finext bekend als ‘de koektrommel’.)

Onze manier van organiseren maakt mensen blij.
Dat vertaalt zich in goede ideeën en concrete oplossingen bij klante

n.

En dat motiveert!
Gemotiveerde professionals

GOEDE
STURING
BEHEER,
HOSTING &
INSTALLATIE

ADVIES &
IMPLEMENTATIE
BETROUWBARE
CIJFERS

Effectieve
besturing

STABIELE
SYSTEMEN
SNELLE
RAPPORTAGES

Inzichtelijke
risico’s

Financiële
functie met
impact

> Advies
Efficiënte
processen

INTERNATIONALE
PROJECTEN

> Uitvoering
> Implementatie
> Opleiding

Transparante
verantwoording

p?
t levert het o
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HELDERE
INZICHTEN

INFORMATIESYNERGIE &
ARCHITECTUUR

NICHES

VOOR WIE DOEN WE HET?

Zelfsturing werkt alleen als je echt invloed kunt hebben. Finexters werken dan ook samen in kleine
teams. Om het vakmanschap kracht te geven, vormen de teams zelf ‘niches’ met een eigen focus.

Hier een greep uit onze klanten. Overigens zijn we ook graag als vrijwilliger actief. Bijvoorbeeld bij
Sport & Zaken en de Voedselbanken.

ler. Sinds onze start
IT is een krachtige enab
de oplossingen
werken we met de leiden
in de markt.
rig naar
we nieuwsgie
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Kijk op finext

.nl/technologi
een
voor de stand
van vandaag.

IMPROVEMENT

TELECOM,
MEDIA &
TECHNOLOGY

PROJECT
BEHEERSING

BRANCHES
TECHNOLOGIE

PERFORMANCE
MANAGEMENT

THEMA’S

GOVERNANCE,
RISK &
COMPLIANCE

CONTROL

• Consolidatie & Corporate Reporting
• Cost & Profitability Management
• Financial Shared Services & Accounting
• Governance, Risk & Compliance
• High Performance Financiële Functie
• Keten- & Procesoptimalisatie
• Managementinformatie & Dashboarding
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• Plannen, Budgetteren & Forecasten
• Project- & Portfoliomanagement
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DE HARDE

FEITEN

Omzet
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12.636.000

13.014.000

15.947.000
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1.426.000

120

116
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Onder aan
de
streep
139

103

112
82%

78%

75%
65%
81%

71%
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2011

2012

2013

2014

Eigenaren
2015

2016

SOMMIGE
DINGEN
DOEN
WE
SAMEN
40

Je beslist en regelt veel binnen je team. Een aantal zaken doen
we echter gezamenlijk met heel Finext. Sommige dingen zijn nu
eenmaal slimmer in collectiviteit te regelen.
Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke klantendatabase, ons
pand en het inkopen van verzekeringen. En zeker ook aan ons
merk. Een gezamenlijk sterk merk is goed voor elk team. Het
helpt bij sales, marketing en recruiting.
Het uitgangspunt? Lokaal waar het kan, samen waar nuttig.
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de Klant

Denk vanuit
de klant

Wat heeft hij nodig? Wat wil hij
lezen? Welke kennissessie is
voor hem interessant?
En welke niet?

Voorkom verwarring

HET MERK FINEXT
WE DENKEN
EN DOEN ANDERS
Geen standaardcadeaus
of formeel gedoe.

HET LOGO IS EEN LOGO
Geen sticker voor
knip- en plakwerk.

INGEWIKKELD SCHRIJVEN
HOEFT NIET
Vind je het niet lekker
lezen? Dan vindt je klant
dat ook niet.

Zet alles wat je doet in
CRM. En check voordat
je een klant benadert
wat je collega’s er doen.
Dat ka
n in C
RM of
de Co
in
mpany
Radar
.

WE HEBBEN EEN
KLEURPALET
Je hoeft niet alles groen
te verven.
SAMEN HEBBEN WE AL MEER
DAN 15 JAAR EEN STERK MERK
Overal gebruiken we dezelfde
kleuren en beeldstijl. Daar wordt
het merk nog sterker van.

Kijk in de
marketingkalender

Spot kansen
voor elkaar
Benader klanten niet
dubbel. De klant ervaart
Finext als één geheel.
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Zie welke mailing
wanneer verzonden wordt.
En zet je eigen campagne erin!
Je klant wil niet 5 mails op één
dag ontvangen.

WE BOUWEN AAN EEN
PERSOONLIJKE RELATIE
Met onze klanten en met elkaar.
Gebruik in tekst altijd je, geen u.
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LEKKER AAN DE SLAG?
Kijk dan even goed in de
huisstijlgids op de portal.

DO’S
Wees jezelf. Voor 100%.

DON’TS

DIFFICULT…

Aan 25 mensen toestemming vragen om

Enthousiasme kan gevaarlijk zijn. Je krijgt volop de ruimte om goede ideeën uit te

iets te regelen.

voeren. Maar er is veel interessant. En als je iets oppakt, moet je het ook afmaken…

Zoek de balans tussen het kasboek

Een POP-gesprek. Daar doen wij niet

van vandaag en de groei van morgen.

aan. Evaluaties en ontwikkeling

Een besluit binnen het eigen team is vaak zo genomen. Besluiten die heel Finext

vinden we te belangrijk. Dus mag je die

aangaan – zoals het pand, merkuitingen en de website – kosten echter aanzienlijk

zelf regelen.

meer tijd. Dat is de keerzijde van iedereen mee laten beslissen.

Feedback geef je aan de persoon zelf,

Ingewikkeld doen over vrije dagen.

niet in de wandelgangen.

Elk team kiest hierin zijn eigen weg

LIJKER,
WEER MAKKE
ECHTER WEL
T
HE
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KEN WAS.
A
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N
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HE
J
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EN
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OMDAT IEDE

en afspraken. Check dit dus binnen je

Als team ben je verantwoordelijk voor alle facetten van het ondernemerschap.

team.

Geld verdienen met de juiste dingen, bepalen van de propositie en scherp zijn op de
kosten. Maar tegelijkertijd ook durven investeren in groei en ontwikkeling. De teams
helpen elkaar waar nodig, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor een

Declareer je kosten. Jij weet wat nodig

Een voorspelbaar kerstcadeau uitdelen.

is voor Finext of voor je klant.

Finext is anders, dus de cadeaus ook.

gezonde bedrijfsvoering. Een idee kan mislukken, ook dat hoort bij ondernemerschap.

Lange reistijden naar de klant, in de auto je teamgenoten bellen en ’s avonds nog een
meeting rondom dat goede idee. Het bewaken van de balans werk-privé is soms
Doe mee. Het maakt niet uit of je nu al

Successen vergeten te delen.

20 jaar werkervaring hebt of net

moeilijk. Je bepaalt namelijk zelf je prioriteiten en daarmee je grenzen. En die zijn
voor iedereen anders.

afgestudeerd bent. Het idee telt.

Afscheid nemen van een collega die zich niet aan de principes houdt. Of van een
Een baby, bruiloft of begrafenis?

Manager willen worden. We doen niet

Doe wat je nodig vindt. Uiteraard in

aan hiërarchie, functietitels en status.

overleg met je team.

Ons model is zo plat als een pannen-

initiatief dat niet de beoogde resultaten behaalt. Ook daar moet je als team mee aan de
slag.

koek.
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QWINC

Als vakmensen werken we graag samen met andere vakmensen.
Elk vanuit ons eigen specialisme, werkend aan één geheel vanuit
dezelfde principes. Zo ontstaan mooie ideeën, snelle schakels en
bijzondere resultaten.
Naast de vakmensen met wie we op ons eigen vakgebied samenwerken, delen we onze manier van denken en werken ook binnen
een netwerk van bedrijven. Gebaseerd op vertrouwen en gekenmerkt door betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap.
Als ‘broertjes en zusjes’ vinden we onze gedeelde principes zo
belangrijk, dat we ons ‘DNA’ een naam hebben gegeven: Qwinc.
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Doing the

Trust

work

you

love.

ONZE BROERTJES EN ZUSJES

the ones you work

							with.

No rules or politics.

real and
beautiful results.
realize your dream.
Building a company you own
Creating

with your fellows.

Each shining in his own
expertise.

Sharing

knowledge and

driezestig

COMPLETE BACKOFFICE

INFORMATIESYNERGIE

INTERNATIONALE

springfish

PERFORMANCE M

ANAGEMENTPRO

experience.
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Qwinc

JECTEN

MUNICATIE

ETING & COM

MERK, MARK

BEHEER, HOSTING EN INSTAL

LATIE

It’s what we dreamt of.

It’s who we are:

& ARCHITECTUUR

WERVING

& SELECT

IE

Finexters zijn zeer ervaren en weten precies wat er
nodig is. Zij zorgen ervoor dat het de beste oplossing voor
een integratie wordt, in plaats van de beste
oplossing voor de afzonderlijke silo’s.

We zochten iemand die zelf kon nadenken en als
sparringpartner kon dienen, niet iemand die een vooraf
gedefinieerd model ging bouwen. Ik wilde iemand die mij
kon challengen.

Taco van Vliet

Rebisch
Jan -TimVivooEnergy

KPN
Finexters combineren technische
kennis met het goed
ontsluiten van de benodigde inf
ormatie in dashboards.
Ze hebben ons erg geholpen met
de koppeling tussen de
informatiestructuur in SAP en de
structuur van de sites.

De combinatie van projectmanag
ement en inhoudelijke
kennis was een belangrijke toevoe
ging om het project
succesvol te laten zijn. Dat was
echt de rol van Finext.

Cees van Dam

Roger Ariesen

Sanoma

ie Dichterbij

Zorgorganisat

municatie; no-nonsense,
Finext hanteert een directe com
e partijen gewerkt, en
geen politiek. Ik heb ook met ander
t kan. Het kan altijd,
die zullen niet zeggen dat iets nie
voudig en werkbaar
maar Finext geeft aan hoe het een
kan blijven.

op feiten in plaats van op
De besluitvorming is nu gebaseerd
icht in de hoeken waar we
onderbuikgevoel. We hebben inz
project duidelijk hebben wat
verbeteren, doordat we van elk
het gaat opleveren.

les
Sander AlDamen
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Willem Krul
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D.E Master Blenders 1753

GEREEDSCHAP
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Een echte vakman heeft goed gereedschap. We willen bij onze
klanten kunnen excelleren. En daarvoor moet je zaag scherp
zijn.
Daar kunnen we veel over zeggen. Maar je wil gewoon aan de
slag. Dat hebben we dan ook goed geregeld.
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SPECIAAL VOO

mega
deal!

Companyradar

Auto +
Laptop +
Telefoon!

handig!

Het bewijs dat alles
transparant en inzichtelijk is.
Je bent integraal verantwoordelijk voor
je bedrijfsvoering. Zelfsturing zonder
informatie is als een auto besturen met
een blinddoek om. Een piloot ziet ook
alle metertjes in de cockpit, en niet
slechts de helft.

Je hebt vervoer nodig, je moet kunnen
bellen en kunnen mailen.
Binnen je team is er iemand die dit slim heeft
uitgezocht. Ga dus met hem of haar in gesprek.

ed?
niet go eg!
geld w

Niet alleen fysiek, je
digitale werkplek is
wellicht nog belangrijker.

We hebben alles in de cloud en overal
toegankelijk. Daar word je natuurlijk mee
geholpen door de IT-neus in je team.
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Uren invullen, CV up-to-date,
projectaanpak in orde,
reference cases onder de knop.
Zorg dat je altijd bij bent. Met je projectaanpak, je cv en je uren. En heb je al
voldoende reference cases en publicaties?

sjonge!
jonge!
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JAWEL!

Vragen?
kop
Drink een
je
koffie met
collega.

SAMEN AAN DE SLAG, OOK VOOR DIT DOEBOEK.

DE HELE BOEL
BEDENKEN
Mark Bik
Paul Damen
Martijn Meuling
Ravi Santokhi
Danielle Gruijs
Jacqueline Wissing

DE HELE BOEL
SCHRIJVEN
Danielle Gruijs &
Jacqueline Wissing
Springfish.nl

En hoe ervaar jij Finext?
Deel wat je hebt gekleurd en gescheurd met ons.

TEKENINGEN &
LETTERS
Mark Moget
Uberhaupt.nl

PLAATJES
SCHIETEN
Patrick Nagtegaal

facebook.com/hardwerkenhardlachen

@Finext

@werkenbijFinext

EN WEER OPNIEUW
NALEZEN
Alle Finexters

BOEKJES MAKEN
Veenman+
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