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Probleem Oplossing 

§  De omstandigheden binnen uw bedrijf vragen om een financieel directeur; “FD” 
§  Een fulltime dienstverband is echter geen reële optie 
§  Toch wilt u beschikken over financiële deskundigheid en ervaring  
 

§  Deel uw FD met meerdere ondernemers 
§  Flexibele inzet met 24/7 beschikbaarheid 
§  Uw ‘eigen’ FD tegen een verantwoorde kostenvoet  

Een fulltime FD is  
een “overkill” 

Maak gebruik van: 
“the sharing economy” 

Het FD Flex® instrument is gebaseerd op het principe van  
“the sharing economy” 
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FASE 

Voorbeelden: 
 

Uw geldstromen komen niet overeen  
met de resultaatontwikkeling 
 

De maand- en jaarafsluiting  
duren te lang 
 
De voorbereiding op de  
accountantscontrole moet beter 
 
Resultaten zijn onvoldoende  
voorspelbaar 
 

Kostprijs van uw activiteiten / 
producten is niet inzichtelijk 
 
Project control is niet op orde 
 

 

 Omstandigheden  

Omstandigheden waarbij de inzet van het  
FD Flex® instrument zinvol is 

Voorbeelden: 
 

Uw financiering regelen 
 

Professionaliseren van de  
financiële organisatie 

 

Verkoop / aankoop bedrijven 
 

Management Buy in /out 
 

Kostenreductie doorvoeren 
 

Outsourcing van uw financiële  
administratie 

 
Interne organisatie aanpassen om 
de volgende groeifase te kunnen 

realiseren 
 
 
 
 
 

 
 

3/6 



Wij vinden prijstransparantie en lange termijn betrokkenheid belangrijk 

Prijstransparantie: 
§  vast bedrag 
§  variabele beloning op basis van meetbare prestaties 
§  combinatie 

Text Text 

Text 

Inzet: 
§  doorlopend 
§  project 
§  combinatie 

Aantal dagdelen: 
§  vast  
§  flexibel 
§  combinatie 

2Ω 
Snelle en flexibele toegang 

 tot kennis, ervaring en 
ons netwerk  

Lange termijn betrokkenheid: 
§  vertrouwensband: 
§  inwerken niet meer nodig 
§  vinger aan de pols  
§  snelle respons  
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Maatwerk op basis van uw situatie en wensen  

U krijgt hands-on inzet en uitvoering; wij adviseren  
niet van langs de zijlijn, maar zijn onderdeel van uw  
team.  

Als mentor voeren wij ons werk uit door te 
klankborden en kennis te borgen. 

Belangenbehartiging richting banken, investeerders,  
accountant en belastingdienst. 

Het FD Flex  
instrument 
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Uw sparringpartner met minimaal 15 jaar ervaring  
in het bedrijfsleven. 

Toegevoegde waarde van het FD Flex® instrument 



Rob Boemen RA 
0651 335 992 
rob.boemen@2omega.nl 
 
Renco Huis MBA 
0621 534 273 
renco.huis@2omega.nl 
 
Diederick Meeùs 
0653 206 985 
diederick.meeus@2omega.nl 
 

2Omega VOF 
Oude Vest 4 

4811 HT Breda 

 
www.2omega.nl 
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