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De Big Bang Disruption komt voort uit het 
samenvallen van een aantal trends: de kosten
van componenten zijn sterk gedaald en 
tegelijkertijd worden deze componenten 
volgens de wet van Moore steeds krachti-
ger.  Daarnaast worden supply chains steeds
efficiënter en sneller. Doordat iedereen kan ex-
perimenteren met componenten die gewoon
via het internet te koop zijn in plaats van kost-
bare R&D te doen, nemen de kosten van inno-
vatie drastisch af en worden producten niet
alleen goedkoper, maar ook beter.  Via de so-
ciale media verspreiden de producten zich bo-

vendien heel snel over de markt. Het internet
biedt de perfecte marktinformatie en consu-
menten weten onmiddellijk wat het beste en
goedkoopste product is. 

Shark Fin
De bekende bell-curve met de vijf stadia van
marktacceptatie is vervangen door de Shark
Fin, een curve die lijkt op een haaienvin en
aangeeft dat producten razendsnel de markt
veroveren en ook weer razendsnel verdwijnen.
De Shark Fin kent maar twee stadia van markt-
acceptatie: die van de testers en de rest van

de markt. En dat heeft grote gevolgen voor de
CFO. Het financieren van een business die 
reageert op een Shark Fin is totaal anders dan
we tot nu toe gewend zijn. Als gebruikers en-
thousiast zijn over een product, volgt de 
Big Bang, een zeer snelle, massale acceptatie
van het product. In de wereld van het internet
kan het juiste product snel miljoenen klanten
trekken, het zogenoemde catastrofale succes.
Bedrijven moeten voorbereid zijn om aan deze
gigantische vraag te kunnen voldoen. Het is
aan de CFO om ervoor te zorgen dat het bedrijf
dusdanig wendbaar is, zodat aan de explode-
rende vraag kan worden voldaan. 

Van Big Bang naar Big Crunch
Net zo belangrijk als de capaciteit snel te 
kunnen opvoeren is het om weer snel te kun-
nen terugschakelen als de vraag plotseling
wegvalt, want na de Big Bang volgt bijna 
onvermijdelijk de Big Crunch. Je moet hier als
onderneming snel op kunnen reageren, want
de winst die je hebt gemaakt, kan in één klap
verdwijnen wanneer de productiemiddelen
meer van de winst pakken dan de producten
opleveren. 

Als het succes is weggeëbd, begint het zoeken

De Big Bang Disruption geeft een alarmerend inzicht in hoe

snel nieuwe innovaties gevestigde bedrijfstakken beëindigen.

Niet zo lang geleden duurde het vele jaren voordat nieuwe

producten en diensten marktleiders van de troon stootte. 

Tegenwoordig kan elke onderneming onmiddellijk van de

kaart worden geveegd door iets beters en goedkopers. 

Een belangrijke rol in het antiperen op deze nieuwe 

werkelijkheid is weggelegd voor de CFO, die als bewaker 

van de operationele kosten en investeringen in innovatie 

moet zorgen dat de onderneming wendbaar is en snel kan 

reageren op de risico’s en kansen die zich voordoen. 
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naar de next Big Bang via corporate venturing,
waarbij CFO’s mede bepalen waar wel en niet
in wordt geïnvesteerd. 
Een strenge kosten- en voorraadbeheersing
zijn essentiële voorwaarden voor succes in 
de toekomst. CFO’s moeten hun expertise aan-
wenden om het  meeste uit de assets te halen.
Zelfs als je een nieuw product hebt, eisen con-
sumenten dat het goedkoper en beter is dan
andere producten. Als je de kosten niet met
grote precisie managet, is het moeilijk om
beter en goedkoper te zijn. 
Dat geldt zeker in een innovatieve markt, waar-
aan iedereen eenvoudig
kan deelnemen. Voorraad-
management is eveneens
essentieel. Hoeveel je ook
op een product verdient,
het is mogelijk om al die
verdiensten teniet te doen
door mismanagement van
voorraden. Dat legt een
grote druk op de supply
chain, je moet alert en
wendbaar zijn en zeer accuraat. 

Er zijn bedrijven die bewust minder produceren
dan de vraag om voorraadrisico te voorkomen.
Het is een echte wetenschap om het exacte
verzadigingspunt van de markt vast te stellen
en de productie te optimaliseren, en het is een
wetenschap die iedere CFO moeten beheer-
sen. Om de risico’s van marktverstoringen 
en nieuwe toetreders vroeg te ontdekken zijn
scenarioplanning en op scenario’s gebaseerde
voorspellingen essentieel. Je moet steeds 
verder vooruit kunnen kijken om het risico
vroeg in de cyclus te ontdekken. Vroeger
waren er early adopters en andere signalen dat
de business snel zou gaan groeien. Je kon dan
rustig kijken waar iets heen zou gaan. Nu zijn
er geen early adopters meer, maar alleen de
proefgebruikers: daarna gaat het product
rechtstreeks naar de consument. Het gaat er
niet alleen om winnende producten te vinden,
maar ook om goed op te letten wat er vroeg 
in de cyclus gebeurt en daar snel naar te 
handelen.

Constant veranderen
In de nabije toekomst zullen innovatiecycli 
nog korter worden, zeker als het gaat om
stapsgewijze verbeteringen. We zijn nu al 
gewend aan ieder halfjaar een nieuwe mobiele

telefoon, dat verwachten we ook van andere
producten. We zullen meer upgrades zien. 
Je ziet dat al in de elektronica, soms slaan
consumenten ook een upgrade over en wach-
ten ze op de volgende. iPhone speelt hier al op
in: daar maken ze een beperkt aantal iPhones
4, wachten even en gaan dan verder met de
iPhone 5. Meer producten zullen van tijd tot
tijd uitverkocht zijn, maar dat geeft niet, want
je weet dat er over zes maanden een nieuwe
versie komt die goedkoper en beter is. Bedrij-
ven die op tijd bewegen, zullen er in de 
toekomst anders uitzien. Neem het voorbeeld

van Kodak en Fuji, allebei van oorsprong foto-
bedrijven. Kodak ging ten onder, maar Fuji 
bestaat nog steeds en maakt nu coatings voor
tv-schermen, chemicaliën om veroudering van
filmmateriaal tegen te gaan en zelfs cosme-
tica. Het verdween niet, maar is een andere
bedrijf geworden. De kracht van Fuji is dat het
zichzelf niet zag als een onderneming die de
hele keten beheerste, maar als toeleverancier
voor anderen. Fuji is gericht op uitvinden, 
ontwerpen en produceren voor anderen.

Tips voor CFO’s
De eerste tip is dat CFO’s niet langer moeten
afwachten, maar moeten beginnen met veran-
deren. Start met zoeken naar mensen in de 

industrie die je de waarheid kunnen vertellen,
hoe onaangenaam die ook is. Het begint ermee
dat je de onvermijdbare waarheid begrijpt 
en daarnaar handelt. Dat deed Apple met 
iTunes, het was onvermijdelijk dat we digitale
muziek zouden krijgen. Verrassend genoeg 
zijn er nog niet veel bedrijven die hebben 
nagedacht over de onvermijdelijke toekomst.
Bijvoorbeeld het scenario dat we niet meer
naar het ziekenhuis gaan, maar thuisblijven 
en met zeer goedkope monitoren worden 
bewaakt. Dit is bekend, het lijkt logisch, maar
we handelen er niet naar. 

De meeste ontwikkelingen
zijn te voorzien met behulp
van scenario’s, maar de
vraag is wanneer ze ge-
beuren. Het is geen conti-
nue ontwikkeling, tech-
nologie is een belangrijke
kostencomponent van in-
novatie. Pas als de prijs
een bepaald niveau heeft

bereikt, kan de massa zich iets veroorloven.
Dat kun je in modellen zetten. Veel CFO’s be-
grijpen hun huidige kosten-structuur heel
goed. Slechts weinigen weten hoe de kosten-
structuur er over vijf of tien jaar uitziet. Daarbij
moet gekeken worden naar de trends in de
prijzen van commodities die worden gebruikt
en naar goedkope vervangers voor dure com-
ponenten. Lineaire veranderingen zijn wel te
begrijpen, maar exponentiële veranderingen
zijn moeilijker te bevatten. Een onderdeel dat
nu 100 dollar kost, gaat over vier jaar maar 
20 dollar kosten en over vijf jaar 2 dollar. 
Wat dat betekent voor de business is moeilijk
te bevatten.

Bron: Paul Nunes, spreker CFO Day 2014

Steens & Partners
Wij leveren oplossingen en expertise voor de thema’s en vraagstukken van het 
financieel management en de financiële directie van organisaties, door het verbinden
van de juiste freelance finance professional op het juiste moment.   
Steens & Partners heeft van alle bureaus in Nederland het grootste kwalitatieve 
netwerk en de meeste jaren ervaring met de werving en selectie van freelance finance
professionals. Uniek is onze 100% specialisatie in freelance finance professionals, 
als eerste bureau in Nederland en als marktleider.  Wij weten als geen ander op welke
details we moeten letten en waarop we kunnen bijsturen bij de selectie en inzet van
een free-lance finance professional, met als doel
elke opdracht succesvol uit te voeren.   

Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam

Zoek mensen die je de 
waarheid vertellen, hoe
onaangenaam die ook is.

www.steens.nl


