
BUSINESS FLITSEN

Het onafhankelijk bedrijfsadvies-
bureau Financieel Bedrijfs-
management (FBM) biedt 
financiële diensten aan op het 
gebied van financiering, fusies, 
bedrijfsovernames, financieel 
management en herstructurering.

FBM

Financieel bedrijfsadviseurs die 
naast de ondernemer staan
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‘Ondernemers zijn vaak eenzaam,’ 
constateert FBM-partner Albert van 
Lunteren. ‘Daarom staan wij dicht bij 
onze klanten. Winstgevendheid voor 
de bedrijven waarvoor we werken, is 
natuurlijk belangrijk. Maar we verliezen 
de menselijke maat hier nooit uit het 
oog. Winst is pas winst als je er een goed 
gevoel aan overhoudt.’
 
Dertien specialisten
FBM in Nieuwegein heeft sinds 1990 
ervaring met het bijstaan van onderne-
mers op legio gebieden. Die bijstand 
kan ver gaan. Of het nu gaat om een 
financieringsbehoefte, of als een onder-
nemer uit een verliessituatie wil komen 
en financieel en strategisch advies nodig 
heeft, een bedrijf wil ontvlechten of juist 
fuseren; de dertien specialisten van FBM 
staan dan als (financieel) strategisch 
adviseur de ondernemer terzijde. 

Vragen en antwoorden
FBM heeft specialisten voor bijna elke 
bedrijfstak en trekt klanten uit het mkb 
en middenbedrijf. Albert van Lunteren 
en Michiel Dullaert van FBM hebben 
beiden hun roots in de bancaire sector 

en zijn gepokt en gemazeld. Sinds de 
oprichting zijn zo’n 500 bedrijven door 
FBM geholpen in het maken van slimme 
en bewuste financiële keuzes. Dullaert: 
‘Maar die keuzes zijn voor ondernemers 
steeds moeilijker te maken. Is mijn bank 
wel toekomstbestendig? Waar haal ik 
mijn financiering vandaan; bij de bank, 
een financiële partij of middels crowd-
funding? Wat is mijn bedrijf waard? Ben 
ik wel met de juiste zaken bezig? Het 
zijn vragen die de ondernemer bezig hou-
den. Wij helpen ze met de antwoorden.’

Advies met karakter
Uitvoerige analyse wordt door FBM 
vertaald in heldere oplossingen, aldus 
Van Lunteren. ‘Dat is onze kracht. Zie 
ons als de gids die je langs risico’s en 
financiële uitdagingen helpt te laveren. 
“Advies met karakter” noemen we 
dat hier. We leveren tailormade oplos-
singen die bij de ondernemer passen, 
niet alleen als zakelijk bestuurder maar 
ook als privépersoon. Wij zijn oprecht 
geïnteresseerd in mensen. In hun leven, 
hun bedrijven, hun wensen, zorgen en 
verlangens. Dat zit in de filosofie van 
FBM besloten.’

Proactief
Natuurlijk is het eindresultaat belangrijk, 
maar voor FBM tellen niet alleen de 
kille cijfertjes. Accountants kijken 
meestal naar getallen, en dan ook nog 
eens een jaar terug. De Nieuwegeinse 
specialisten kijken proactief naar de 
hele onderneming, het liefst een periode 
vooruit. ‘Daarnaast zijn we onafhanke-
lijk en hebben we in tegenstelling tot 
banken en accountants geen last van het 
keurslijf van de regelgeving.’ 
FBM spreekt niet alleen de taal van 
de ondernemer, maar weet dankzij de 
achtergrond van de meeste medewerkers 
ook goed met banken te communiceren, 
vertelt Michiel Dullaert. ‘Daardoor 
weten we dat ondernemers meestal 
in kansen denken en banken juist in 
risico’s. De juiste analyse zal ergens in 
het midden liggen. En dat is precies de 
inbreng die een ondernemer van FBM 
mag verwachten.’ n

Voor meer informatie:

www.fbm.nl

Albert van Lunteren (links) 
en Michiel Dullaert in 
het bruine café in hun 

Nieuwegeinse kantoor.


