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Het Limburgse Omina Technologies was bij de oprichting in 2016 
een beloftevolle start-up. De missie: artificiële intelligentie (AI) 
toegankelijk maken zodat meer bedrijven de technologie kunnen 
aanwenden. Na een vliegende start zocht het bedrijf ondersteuning 
om de ambitieuze groeiplannen in goede banen te leiden. Daartoe 
schakelde Omina Technologies een financieel directeur van Het CFO 
Centrum in. 

De kracht van het netwerk
Investeren in netwerken loont. Dat geldt trouwens voor alle betrokken partijen. Het gaat 
tenslotte om een uitwisseling van kennis, competenties of diensten die een wederzijds 
voordeel opleveren. Maar als jonge onderneming in het vizier komen van de juiste partijen 
is geen evidentie. De drempel is vaak hoog, de focus ligt elders en de tijd is beperkt. Voor 
een innovatief bedrijf als Omina Technologies is de kerntaak het AI-platform ontwikkelen 
en optimaliseren. Logisch dat het zich vooral bezighoudt met het product en manieren om 
het goed in de markt te zetten. 

Strategische en praktische ondersteuning
Na een razendsnelle start werd Omina Technologies geconfronteerd met een aantal 
vraagstukken die een externe kennersblik vereisten. In 2018 schakelde de firma het 
CFO Centrum in. CFO Dirk Verbruggen nam een vrij brede rol op zich, met zowel een 
strategische als praktische insteek. Zo zorgde hij voor introducties bij potentiële klanten 
om de verkoop de hoogte in te stuwen. Dat wierp vruchten af, want ondertussen prijkt 
onder andere Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe op de klantenlijst. Met zulke 
referenties heeft Omina Technologies een streepje voor bij nieuwe prospecten. En het 
scherpt ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bedrijf aan.
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Subsidies voor innovatie en ontwikkeling
Dirk Verbruggen begeleidde Omina Technologies ook in de  
wereld van subsidies en productontwikkeling. Zo kon het 
bijvoorbeeld een groeisubsidie binnenrijven van het VLAIO.  
Er werd ook een distributiepartner gevonden, met name 
MoneyOak. En ook binnen het netwerk van financieringen  
werden er mooie zaken gerealiseerd. Denk aan ‘crowdlending’  

via WinWinner en Cofinanciering via PMV. Met die financiële 
injecties kon Omina Technologies investeren in de verdere 
ontwikkeling van het AI-platform. 

Deuren openen en inzichten brengen
Omina Technologies heeft in een paar jaar tijd reuzestappen 
gezet op het vlak van groei, maturiteit en erkenning. Dat ligt 
vanzelfsprekend aan de innovatieve en wijd inzetbare oplossing 
waarvoor de markt nu echt rijp is. Mede dankzij de ondersteuning 
van het CFO Centrum kan de onderneming haar missie succesvol 
in de praktijk zetten. Enerzijds door belangrijke deuren te open, 
anderzijds door inzichten aan te brengen en de kracht van ons 
netwerk aan te boren. De firma heeft ondertussen twintig mensen 
in dienst en maakt een transitie door van consultancy naar 
productsales. Het ontwikkelt ook een go-to-market-strategie met 
wereldwijde ambities. Door de stijgende omzet kan het bedrijf 
het AI-platform blijven optimaliseren in een financieel gezonde 
omgeving.

Conclusie: we werkten met Omina Technologies samen op  
drie vlakken: commercieel, internationale expansie, financiering. 
Die gebundelde krachten hebben op al deze fronten geholpen 
en ervoor gezorgd dat de firma nieuwe stappen kon zetten. De 
toegevoegde waarde van een parttime CFO is een veelvoud 
gebleken van de investering. En zo hoort het ook.

Worstelt u zelf met kwesties waarvoor u intern niet over voldoende 
tijd of expertise beschikt? Hebt u nood aan een financiële of 
strategische sparringpartner om uw bedrijf in de juiste richting te 
sturen? Of hebt u vragen rond subsidies, financiële ondersteuning, 
cashflow, enzovoort? Contacteer Het CFO Centrum. 
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