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Aan de positie van early adaptor kleeft een groot nadeel. Je vindt als cfo geen houvast in historische 
cijfers. ‘Ook al weet je dat je goud in handen hebt, toch moet je kritisch en alert blijven’, benadrukt 
Arjan Berkenbosch, vice president finance van Service2Media.

The McKinsey Global Institute maakte vorige maand 
een inventarisatie van twaalf disruptieve technologie-
en die de wereld gaan veranderen. Mobiel internet 
staat op de eerste plaats. Een bedrijf dat zou moeten 
profiteren van die trend is de Nederlandse app-leve-
rancier Service2Media. Sinds de oprichting in 2005 
heeft Service2Media een indrukwekkend trackrecord 
opgebouwd met klanten als Nationale Nederlanden 
en Achmea. Het kroonjuweel van Service2Media is 
het zogenoemde App Lifecycle Platform, waarmee 
klanten hun mobiele applicaties kunnen uitrollen over 
smartphones, tablets en pc’s met alle populaire be-
sturingssystemen. In 2011 investeerden participatie-
maatschappijen tien miljoen euro in het bedrijf. Maar 
de groei gaat niet zonder zorgen. Vorig jaar wilde de 
Belastingdienst Service2Media failliet verklaren toen 
het bedrijf geldproblemen had. 

Hoe staat het bedrijf er nu voor?

‘Het bedrijf staat er gelukkig inmiddels veel rooskleu-
riger voor. We hebben drastische maatregelen geno-
men. Zo is er bezuinigd op marketing en huisvesting. 
Ook konden we de overhead terugbrengen door te 
snijden in managementlagen. Het voordeel dat we 
als directieteam hadden is dat we in oktober vorig 
jaar nieuw van start zijn gegaan. Toen ik aantrad wist 
ik niet dat ik al direct zulke grote stappen moest ne-
men. Dat de oprichters het bedrijf tot een bepaalde 
fase leiden en het dan overdragen aan een nieuwe 
directie is geen ongebruikelijke switch. Maar dat de 
problemen zo groot waren kwam wel als een verras-
sing. We stapten niet in een gespreid bedje.’ 

Er is sprake van disruptive innovation als een 

nieuwe speler heel hard groeit zonder duidelijk 

verdienmodel. In hoeverre voldoet Service2Me-

dia aan die beschrijving?

‘Eigenlijk niet. Ik zie disruptive innovation vooral als 
een ontwikkeling die andere spelers buitenspel zet. 
Wij zijn niet disruptive. Eerder een early adaptor. Je 
kunt een app heel mooi en flashy maken maar het 
gaat om de koppeling met de bestaande infrastruc-
tuur, de back-end van het bedrijf. Daar zijn we goed 
in. We onderscheiden ons ook op het gebied van 
security. Klanten als banken of de politie hebben 
veiligheid hoog in het vaandel staan. We kunnen 
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hen volledig ontzorgen. Dat 
we al zo vroeg in 2005 gestart 
zijn, geeft ons een voor-
sprong. En de markt voor mo-
biele apps is nog lang niet 
verzadigd.’

Is je rol een andere dan die 

van een cfo in een meer tra-

ditioneel bedrijf?

‘We zijn qua omvang een mkb-bedrijf maar hebben 
de complexiteit van een groot bedrijf. Omdat we 
een early adaptor zijn, spelen venture capital funds 
een belangrijke rol als investeerder maar tevens als 
toezichthouder. Ze zijn ook vertegenwoordigd in de 
raad van commissarissen. Het is een structuur 
waar ik in mijn vorige baan als cfo al ervaring mee 
had opgedaan. Ze adviseren de directie in alle fa-
cetten. Het kan gaan over operationele zaken, de 
strategie maar ook kunnen ze bij een vacature ie-
mand uit hun eigen netwerk voordragen. Ik heb 
nog niet meegemaakt dat we niet op één lijn zaten. 
Op dit moment zitten we in een fase waarin we met 
beperkte middelen weer onderscheidende compo-
nenten ontwikkelen. Het scheelt dat de stappen 
die we de afgelopen negen maanden hebben ge-
zet – het efficiënter inrichten van de organisatie en 
processen – tot tevredenheid stemmen. Er wordt 
wat dat betreft een onderscheid gemaakt tussen 
het vorige management en het huidige.’ 

Gamechangers als Service2Media worden over 

het algemeen beschouwd als spekkopers. Wat 

zijn de valkuilen?

‘Er is geen historie waar je de groei op kunt afstem-
men. Als je frisdrank verkoopt, zijn er patronen. Wij 
ontwikkelen producten op basis van de vraag maar 
wel vanuit een grillige markt. Dat maakt het signale-
ren van trends bijzonder lastig. Ik kan niet in een gla-
zen bol kijken. Mijn basis is de accountancy. Eerst 
breng je de kosten in kaart. Hoeveel manjaren aan 
ontwikkeltijd gaat het kosten? Vervolgens maak je 
een kosten-batenanalyse en reserveer je een bud-
get. Belangrijk is om iedere zes maanden je strategie 
te herijken. Zo zie je of je nog steeds on track bent. 
Het is de kunst vanuit verschillende invalshoeken de 
discussie te starten. Om die reden organiseren we 
regelmatig workshops waarbij we collega’s van alle 
afdelingen betrekken. Wat zijn de trends? Waar zien 
jullie risico’s? Ook al weet je dat je goud in handen 
hebt, toch moet je kritisch en alert blijven.’ 

Het interview met Arjan Berkenbosch, vice 
president finance van Service2Media is de 
eerste in een serie over disruptive innovation.


