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FINANCIALLEASE.NL

▪ FinancialLease.nl is in 2011 opgericht om in de groeiende interesse in zakelijke
autofinancieringen voor ondernemers in Nederland te voorzien. Sindsdien is de
scale-up snel gegroeid, FinancialLease.nl is inmiddels marktleider op het gebied van
financial lease.

▪ FinancialLease.nl biedt een platform waarop drie partijen aan elkaar gekoppeld
worden. Dat zijn de klant, de autodealer en de financier. Op de website van
FinancialLease.nl is een groot aanbod van gebruikte auto’s te vinden dat door
dealers online wordt gezet. De medewerkers van FinancialLease.nl adviseren
klanten over de auto en de financiering. Ze vinden vervolgens de financier en krijgen
een commissie voor het aanbrengen van nieuwe klanten.

▪ De doelgroep waarvoor wordt gewerkt zijn kleine ondernemers en zzp’ers. Zij
waarderen FinancialLease.nl om het snelle en efficiënte proces.

▪ Zowel de automotive als leasing markt zijn vrij traditioneel. FinancialLease.nl
onderscheidt zich met een sterke online aanwezigheid en digitale strategie. In het
verzamelen en gebruiken van data ligt een kracht en daarin lopen ze voor op de
markt. Ze begrijpen de mobiliteitsbehoefte van de klanten daardoor goed en weten
ze online uitstekend te vinden.

INTRODUCTIE FINANCIALLEASE.NL

https://www.financiallease.nl/


AANDEELHOUDER

▪ Begin 2022 heeft Egeria het meerderheidsbelang van de founders van
FinancialLease.nl overgenomen. Daarmee is naast organische groei ook de
mogelijkheid ontstaan om met buy & build verder te groeien.

▪ Egeria is een volledig onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij die zich
richt op belangen in gezonde, goed geleide middelgrote ondernemingen in
Nederland en de DACH-regio. Egeria heeft meer dan 20 jaar ervaring met het doen
van investeringen. Egeria heeft zelf 4 locaties waar in totaal 70 mensen werken. De
jaaromzet is ongeveer €2 miljard en ze bieden in de portfoliobedrijven
werkgelegenheid voor bijna 10.000 mensen.

▪ Egeria gelooft in groei en in samenwerking. Of dit nu betekent dat ze samenwerken
met ondernemers, managementteams, architecten of een uitgebreid netwerk van
branche-experts, ze streven ernaar om bij elke stap samen met de partners waarde
toe te voegen.

▪ Het team dat vanuit Egeria betrokken is bij FinancialLease.nl bestaat uit:
John van Wijk, Martijn Tummers en Willemien Storm.

EGERIA

https://egeriagroup.com/nl/
https://nl.linkedin.com/in/john-van-wijk-06369872
https://nl.linkedin.com/in/martijn-tummers-a5719831
https://nl.linkedin.com/in/willemien-storm-van-sgravesande-a817365


▪ Focus heeft FinancialLease.nl geholpen om afgelopen jaren enorm snel te groeien.
De werkwijze is sterk data gedreven met focus op één product (financial lease), voor
één doelgroep (zzp’ers).

▪ Het doel is om het leasevolume in de komende vijf jaar tijd te verdubbelen. Dat gaat
FinancialLease.nl realiseren door de huidige bewezen propositie verder te
ontwikkelen en daarnaast een aantal nieuwe initiatieven te ontplooien.

▪ Door met nog meer gemak en snelheid klanten te bedienen zal FinancialLease.nl
verder gaan groeien. De digitale propositie kan nog verder verstevigd worden. Door
verdere ontwikkeling van het platform kan steeds meer een fullservice
dienstverlening aangeboden worden aan dealers, klanten en leveranciers.

▪ FinancialLease.nl werkt concreet aan het verbreden van het platform door:
• Aanbieden van breder productaanbod;
• Internationale uitbreiding;
• Strategische samenwerkingen, met bijvoorbeeld verzekeraars.

▪ Bovenstaande ontwikkelingen en initiatieven zullen verder worden verstrekt
middels acquisities.

STRATEGIE

STRATEGIE

Feiten en cijfers

• 120 medewerkers.

• Jaarlijks 3 miljoen bezoeker op de website.

• 25 miljoen Euro omzet en gezonde winstgevendheid. 

• Sinds oprichting 45.000 ondernemers geholpen met oplossing mobiliteitsbehoefte.

• Sinds oprichting een totale leasesom van meer dan 1 miljard Euro.

• Vier jaar op rij in lijst van Top 250 Groeibedrijven. 

• En drie jaar op rij FD Gazellen Award gewonnen.



CULTUUR

▪ Bij FinancialLease.nl werken relatief veel mensen in een commerciële functie. Dat
zorgt voor een energieke sfeer en een highperformance cultuur.

▪ Dit is een jonge organisatie, waarbij de kernwaarden groei, kennis, flexibel en
betrokken centraal staan:
• Groei staat voor groei van het bedrijf, maar ook persoonlijke groei van de

medewerkers, technische oplossingen en partners en klanten helpen om te
groeien;

• Door de focus van FinancialLease.nl is er veel specialistische kennis aanwezig;
• Door het gebruik van veel technologie kan men in vele opzichten flexibel

werken;
• Betrokkenheid is er in de relaties met de stakeholder, maar ook voelbaar onder

de medewerkers.

▪ Bij FinancialLease.nl wordt hard gewerkt, maar er is ook veel ruimte voor
ontspanning door leuke dingen met elkaar te doen, zoals de wekelijkse borrels in
het mooie kantoor en uitjes zoals stedentrips.

▪ FinancialLease.nl wordt aangestuurd door het directieteam dat bestaat uit CEO
Jurrien van Dijk, Commercieel Directeur Alexander Zevering en Directeur Digitale
Innovatie Jerlijn Kasmani. Vanwege de groei en ambities is een nieuwe functie in het
directieteam gecreëerd voor een CFO.

ORGANISATIE EN CULTUUR

https://nl.linkedin.com/in/jurrien-van-dijk-8810b27
https://nl.linkedin.com/in/alexanderzevering
https://nl.linkedin.com/in/jerlijnkasmani


▪ De CFO heeft een brede verantwoordelijkheid voor alle zaken die spelen op het
gebied van finance & accounting. HR en het office managementteam vallen ook
onder de verantwoordelijkheid van de CFO.

▪ De CFO is statutair directeur, hij of zij is onderdeel van het directieteam en
rapporteert aan CEO Jurrien van Dijk.

▪ FinancialLease.nl is een kleine onderneming met overzichtelijke financiële stromen.
Er wordt een grote hoeveelheid contracten gesloten en ze werken samen met een
handvol financiers. De basis voor finance is goed op orde, er is meer behoefte aan
optimaliseren dan opzetten.

▪ De CFO stuurt een finance team aan dat momenteel bestaat uit een Financial
Controller en een Finance Administrator. De CFO zal zelf vaak in de systemen bezig
zijn (Exact online en Salesforce) en aan concrete vraagstukken of rapportages
werken.

▪ De CFO is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en
doelstellingen. Een belangrijk doel voor de CFO is verdere professionalisering in de
werkwijze en processen in de organisatie door te voeren. Door best practices te
delen helpt de CFO de organisatie te verbeteren.

DE FUNCTIE

CFO FUNCTIE



DOELEN EN RESULTAATGEBIEDEN

▪ De CFO is verantwoordelijk voor alle topics op het gebied van finance. Hij of zij
werkt aan het formuleren van financiële doelstellingen, geeft inzicht in de
performance van de organisatie met rapportages, zorgt voor (het managen van)
budgetten, betrouwbare forecasting en zet de P&L cycle goed neer.

▪ De organisatie heeft veel data tot zijn beschikking. De CFO analyseert de data met
een business control- en risicoperspectief en geeft richting. Op basis hiervan de CEO
en de rest van de organisatie challengen op een oplossingsgerichte manier.

▪ Legal issues op het gebied van HR en dealers oppakken. Tax, compliance,
riskmanagement en contacten met banken managen. Hij/zij houdt risico’s
beheersbaar, zorgt dat voldaan wordt aan regelgeving en is de contactpersoon voor
de accountant.

▪ De nieuwe CFO is contactpersoon van de financierende banken en de CFO pakt een
regie rol in de onderhandelingen met financiers.

▪ FinancialLease.nl is bezig met overnames. De CFO levert een actieve bijdrage aan de
due diligence en het tot stand komen van een deal. Hij of zij wordt verantwoordelijk
voor de integratie van geacquireerde bedrijven.

▪ Tijdens M&A trajecten, maar ook daarbuiten is de CFO een belangrijke
contactpersoon voor de aandeelhouder (Egeria), bijvoorbeeld door te zorgen voor
heldere rapportages en presentaties.

▪ De CFO heeft aandacht voor de gehele business en is sparringpartner van de CEO.
▪ De CFO neemt een leidende rol in het verder professionaliseren van de

werkprocessen binnen de organisatie. Hij of zij brengt ‘best practices’ mee van
eerdere werkgevers.

RESULTAATGEBIEDEN

Doelstellingen van de CFO:

• Werkprocessen binnen Financiallease.nl professioneel neerzetten op een niveau dat 
past bij de ambitie om te verdubbelen. 

• In samenwerking met Egeria succesvolle acquisities doen en zorgen voor een goede en 
soepele integratie hiervan. 

• Structureel betere deals met financiers tot stand brengen door een leidende rol in 
onderhandelingen met hen te nemen. 



ORGANISATIESTRUCTUUR

ORGANISATIE
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WERKERVARING, KENNIS & OPLEIDING

CRITERIA KANDIDAATPROFIEL

CRITERIA MUST NICE TO HAVE

Afgeronde WO opleiding. √

Post-master opleiding, zoals RA of RC. √

Meerdere jaren ervaring met een brede financiële (eind)verantwoordelijkheid. √

Ervaring met aansturen van een team. √

Gedegen financieel inzicht, ervaring met budgetteren, rapporteren en het sturen op KPI’s. √

Data gedreven en digital savvy. √

Ervaring met optimaliseren van processen. √

Ervaring met M&A trajecten en buy & build ervaring. √

Ervaring in financial services, leasing of in automotive. √



COMPETENTIES & PERSOONLIJKHEID

ANALYTISCH VERMOGEN

Beschikt over een uitstekend
ontwikkeld analytisch vermogen.
Gaat diepte in als het nodig is.

Heeft veel gevoel voor cijfers en
data. Neemt beslissingen op
basis van data. Heeft een
continue focus op het verbeteren
van het proces.

Scherp en bezit hoge
snapsnelheid. Brengt constant
focus aan.

Creëert en houdt overzicht en
maakt weloverwogen
beslissingen die in lijn zijn met de
strategie en de cultuur.

LEIDERSCHAP

De nieuwe CFO van
FinancialLease.nl is een ervaren
leider. Hij of zij geeft de kaders
aan die voortkomen uit een
duidelijke visie. Geeft ruime en
middelen om doelen te halen.
Stimuleert samenwerking en
teamgeest.

Sterk in flexibel leiderschap, past
stijl aan situatie aan. Luistert
goed, coacht en krijgt de
organisatie in beweging.

Strategisch sterk maar begint met
zelf de mouwen op te stropen.

Mensgericht, geeft vertrouwen,
voelt aan wat de mensen nodig
hebben om een goede prestatie
te leveren.

BESLUITVAARDIG / PLANMATIG

Zelfstandig, onafhankelijk en
overtuigend.

Durft besluiten te nemen en zich
vast te leggen door middel van
het uitspreken van oordelen.

Houdt vast aan eigen mening en
voorgenomen plan, houdt vol bij
tegenslag en feedback, geeft niet
snel op.

Werkt planmatig en volgens
vaste structuur naar
voorgenomen doel. Is in staat om
anderen binnen FinancialLease.nl
ook volgens die structuur te laten
werken.

RESULTAATGERICHTHEID

Gedreven, ondernemende en
positieve persoonlijkheid.

Bezit zelfstartend vermogen en
ervaart een hoge mate van
eigenaarschap voor het behalen
van resultaten. Is in staat om
risico’s te signaleren, maar kijkt
ook naar alternatieve plannen en
oplossingen.

Beschikt over executiekracht door
vol te houden op de ingeslagen
weg totdat doelen bereikt zijn.

Gebruikt deskundigheid en kennis
om een resultaat te bereiken en
de bereidheid om in te grijpen bij
tegenvallende resultaten.

PERSOONLIJKHEID

Enthousiaste, authentieke, 
gedreven persoonlijkheid. 

Hoge sense of urgency. 
Vasthoudend. Aanpakker. 
Ondernemend.

Heeft een hands-on mentaliteit. 
Vindt het prima om zelf ook 
achter Excel te duiken. 
Pragmaticus. 

Reflecteert op zichzelf. Staat 
open voor feedback en leert daar 
ook van.

Sterke sparringpartner voor de 
CEO, andere directieleden en de 
aandeelhouder. 

KANDIDAAT PROFIEL



Jurrien van Dijk (CEO FinancialLease.nl)

Dit jaar was Jurrien genomineerd voor de EY Entrepreneur of the year award.

“Bij FinancialLease.nl hebben we een voorsprong op de grotere organisaties in onze
markt. Door onze goede digitale strategie weten klanten ons online goed te vinden. Ik
ben trots op de leuke, goede en gedreven mensen die bij ons werken. Je proeft de
energieke cultuur als je bij ons binnenloopt, en dat voelen de klanten ook. We hebben
een echte ‘work hard, play hard’ mentaliteit. Naast hard werken hebben we veel ruimte
voor plezier met elkaar. We doen het tenslotte samen.”

“We hebben nu 120 medewerkers en met Egeria een serieuze investeerder aan boord.
FinancialLease.nl gaat een volgende fase in, daarbij hoort een CFO in ons team. Ik zie
ruimte voor een CFO om de lead te nemen in de professionalisering die we willen
doorvoeren. Het goede van de sales gedrevenheid en focus op conversie moeten we
behouden en een gestructureerde en risico gestuurde werkwijze toevoegen.”

“De CFO die ik graag in ons team zie komen heeft een stevige persoonlijkheid,
ontwikkelt een scherpe eigen visie, is overtuigend en kan tegen een stootje. Het kan
soms hard en direct zijn bij ons. We zijn een scale-up, je moet passen bij de cultuur
waarin we dingen zelf doen en regelen. Een business minded financial met brede
ervaring past goed. Om gewenste veranderingen door te voeren is leiderschap en
mensenkennis denk ik essentieel. Je kan in deze rol veel oppakken, een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van ons bedrijf leveren en samen met ons volgende
successen behalen.”

INTERVIEW JURRIEN VAN DIJK

INTERVIEW



ARBEIDSVOORWAARDEN 

Voor de nieuwe collega is een
aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden
pakket beschikbaar met mogelijkheden
tot participeren.

LOCATIE

De werklocatie is op het kantoor van
FinancialLease.nl in Maarssen.

Op de afbeelding rechts is het interieur
van het kantoor te zien. Op de slide met
titel Organisatie en Cultuur staat een
foto van de binnentuin.

ADDITIONELE INFORMATIE

SELECTIE PROCES 

De interviews bij Career Openers zullen
worden gehouden door Rainier Beelen
en/of Peter Freriks. Na selectie van de
meest geschikte kandidaten, zullen er
meerdere interviews worden gehouden
bij Financiallease.nl.

Het nemen van referenties is onderdeel
van dit traject.

Voor meer informatie, neem graag
contact op met Rainier Beelen en/of
Peter Freriks of Senior Research
Consultant Sanne van den Bos.

Rainier.Beelen@careeropeners.nl

Peter.freriks@careeropeners.nl

Sannevandenbos@careeropeners.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

https://goo.gl/maps/J2jDRjcrB6KCogqn7
mailto:Rainier.Beelen@careeropeners.nl
mailto:Peter.freriks@careeropeners.nl
mailto:Sannevandenbos@careeropeners.nl

