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al maak je als cfo deel uit van de raad van be-
stuur, toch is je rol dan beperkt.
De laatste twee jaar vanaf 2010 zat er in de afna-
me van de omzet een acceleratie. De omzet 
daalde met 10 tot 15 procent per jaar. Op zo’n 
moment kun je de keten verkopen. Je hebt im-
mers een winkelketen, een organisatie en perso-
neel. Er is wel een overnamekandidaat geweest 
maar Hans Breukhoven vond de prijs te laag. Het 
omgekeerde kwam ook voor. Dan zat je met 
branchegenoten rond de tafel die hun keten aan 
FRS wilden verkopen. Er werd dan wel erkend 
dat de markt kleiner werd, maar meestal werd er 
hoog ingezet op de synergie die zou optreden 
als twee ketens werden samengevoegd. Ik ben 
weggegaan voor er sprake was van een faillisse-
ment. Van 2010 tot 2012 was het emotioneel 
zwaar. Iedere maand zag je de verliezen oplo-
pen. Op het laatst was het trekken aan een dood 
paard. Die periode heeft er bij mij wel ingehakt. 
Ik had maanden nodig om daarvan te herstellen.’

‘Disrupt or be disrupted’ is vandaag de dag het 
motto. Zijn er lessen te trekken uit de geschiede-
nis van FRS?
‘Je moet voortdurend op het vinkentouw zitten. 
Ontwikkelingen initiëren of overnemen. Binnen 
FRS werd het ook wel geprobeerd. We zijn op een 
gegeven moment gestart met een webwinkel 
maar als je dat serieus wilt neerzetten, moet je 
dat doen met mensen die daar echt verstand van 
hebben. Dat gebeurde niet. Er werden mensen 
gerekruteerd vanuit de bestaande organisatie. 
Daardoor duurde het langer voor het van de 
grond kwam. Er was weinig marketing en er wa-
ren veel technische tegenslagen. Ook in de bran-
che waar ik op dit moment werkzaam ben (Saar-
loos is parttime cfo bij installatiebedrijf Van Dorp, 
een grote speler met 140 miljoen omzet) zie je dis-
ruptie ontstaan door nieuwe partijen. Denk bij-
voorbeeld aan de automatisering die het mogelijk 
maakt om het energieverbruik in gebouwen te 
monitoren en te sturen. Je moet daar continu mee 
aan de slag. Als cfo ben ik geen technicus maar 
de noodzaak om te innoveren zie ik nu wel veel 
duidelijker. Van de vijf dingen die je probeert, 
gaan er misschien vier mis. Toch moet je ze alle-
maal proberen. Anders houdt het sowieso op.́

OP HET LAATST WAS HET TREKKEN 
AAN EEN DOOD PAARD
Hoe is het om disruptive innovation als cfo te ervaren? Leen Saarloos RA was van 2004 tot 2012 cfo van 
Free Record Shop. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op die periode. ‘Ik zag al in een vroeg stadium 
aan de cijfers dat we winkels moesten sluiten maar Hans Breukhoven wilde daar niet aan.’

Dossier disruptive innovation:

Toen Leen Saarloos in 2004 cfo werd van FRS 
kende hij het bedrijf al goed. Hij was daarvoor 
twaalf jaar accountant bij het bedrijf. Op dat mo-
ment exploiteerde de FRS groep 340 winkels in 
Nederland, België, Luxemburg, Finland en Noor-
wegen die gezamenlijk goed waren voor een om-
zet van 300 miljoen euro. In de daaropvolgende 
jaren legden nieuwe branchevreemde spelers die 
muziek via internet aanboden een bom onder het 
businessmodel. Begin dit jaar viel definitief het 
doek voor FRS.

Disruptive innovation begint nooit bij de concur-
rentie links of rechts van je maar komt van onder-
af. Wat zag u toen u in 2004 naar beneden keek?
‘Er waren een paar ontwikkelingen die ik zorg-
wekkend vond. Je had de opkomst van de web-
winkels, al werden die binnen de branche niet 
serieus genomen. Daarnaast zag je dat muziek 
door nieuwe compressiebestanden ineens vrij-
wel zonder kwaliteitsverlies gedownload kon 
worden. Die combinatie met de beschikbaarheid 
van breedband internet baarde mij wel zorgen. 
Hoe groot die bedreiging was in omvang en hoe 
snel we daar hinder van zouden ondervinden, 
was moeilijk in te schatten. Daar zou je externe 
expertise voor moeten inhuren, maar dat was 
binnen FRS ongewenst. Hans Breukhoven had 
een hekel aan externe adviseurs. Hij was juist 
gewend om eigenwijs tegen de stroom in te roei-
en. Daar was FRS groot mee geworden.’ 

Vergelijkbare muziekketens als Virgin en Music 
Store zagen hun business eveneens teruglopen. 
Hoe was het om cfo te zijn in een bedrijfstak met 
zo’n dramatisch toekomstperspectief?
‘In die periode hebben we een strijd gestreden. Er 
werd de laatste zes jaar voortdurend gezocht 
naar nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd pro-
beerden we de kosten nog verder te minimalise-
ren. Wat ons enorm beperkte in de mogelijkheden 
was het feit dat we die 340 fysieke winkels had-
den. Dat waren allemaal huurcontracten met een 
minimale looptijd van vijf jaar. Dat maakte de or-
ganisatie heel log. Het was als het manoeuvreren 
met een olietanker. Ik zag al in een vroeg stadium 
aan de cijfers dat we winkels moesten sluiten 
maar Hans Breukhoven wilde daar niet aan. Hij 
gokte op een opleving. En als dga had hij het laat-
ste woord. Dat was wel een spanningsveld. Ook 


