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Finext 

 

 

Finext  ondersteunt met consultancydiensten de hogere financiële functies van bedrijven in 
Nederland. Het product dat Finext levert is een optelsom van de talenten die er werken. 
Ondernemers van Finext en haar satellietbedrijven zoeken een klantvraag in de markt en koppelen er 
consultants en kennis aan die in een projectteam aan de slag gaan. Inmiddels is iedereen 
daadwerkelijk eigenaar en ondernemer van Finext of een daaruit ontstaan satellietbedrijf.  

 
Bij Finext staat vertrouwen centraal, vertrouwen in je eigen talent en vertrouwen in elkaar dat een ieder 

zo veel en vaak mogelijk het beste van zichzelf geeft. Bij deze ondernemende club is de missie de baas 

en de gemeenschappelijke deler is vakmanschap. Voor iedere opdracht wordt een uniek team 

samengesteld op basis van kennis en vaardigheden die opgeteld de beste oplossing voor de klant 

vormen. Zo bieden zij een grote variëteit van diensten en producten aan. Het bestaansrecht van een 

team is het leveren van toegevoegde waarde, die waarde weegt zwaarder dan een standaard 

productaanbod of vaste structuren. Ondernemerschap loopt al vanaf het begin als rode draad door het 

gehele bedrijf. De ondersteuning en staf organiseert zich in een eigen entiteit of satellietbedrijf en 

inmiddels is het eigenaarschap van Finext onder de medewerkers verdeeld. Finext en haar 

satellietbedrijven leren constant door,  ontwikkelen steeds verder en doen dat met een 

vooruitstrevende visie op ondernemerschap. 

 

Commentaar van de jury 

“Finext heeft een speciale plek in het Hart van de MKB Krachtcentrale. Niet alleen door haar unieke 

organisatiemodel of het onderscheidende aandeelhouderschap. Zeker ook omdat ze de afgelopen jaren 

enorm geïnvesteerd hebben in het anderen laten leren van hun ervaringen als lerende organisatie”, 

aldus de jury. Andere ondernemers liepen stage, kwamen een kijkje in de keuken nemen, konden naar 

workshops die gegeven werden en volgden collegiale adviestrajecten op waarin ze hun eigen organisatie 

transformeerden. Inmiddels heeft Finext met haar ontwikkeling en zuiver kloppende investeringen in 

mens en model, meer dan ooit de titel ‘Slimste Bedrijf van Nederland’ verdiend. De jury hoopt dan ook 

dat zij in al hun inspanningen om bedrijven te helpen tot vernieuwende organisatiemodellen te komen, 

de titel van ‘Slimste Bedrijf van Nederland’ met trots zullen dragen. De jury: “Wij zijn ontzettend vereerd 

om Finext en haar satellietbedrijven tot deze club te mogen rekenen”. 


