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‘Ik heb zelf een ontzettende 
hekel aan ingewikkelde 

so� ware. Het is ons gelukt het 
simpel te houden’

NETWERKPARTNER

Marcel Blanken 
‘Simpel is het moeilijkst’
S4Financials maakt creditmanage-
mentsoft ware voor debiteuren-
beheer, en is klaar om Europa te 
veroveren. Vanuit de cloud. Mede-
oprichter en CEO Marcel Blanken: 
‘We proberen het echt op onze eigen 
manier te doen.’

Tekst:  Mike van Damme
Beeld:  Giuseppe Toppers 

De foto staat ingelijst op een lage kast, naast een enorm 
beeldscherm dat wordt gebruikt voor conference calls. 
Marcel Blanken kan zo vanachter zijn bureau goed zien 
hoe Johan Cruijff , gehuld in het shirt van FC Barcelona, 
met zijn rechterhand wijst. 

Als S4Financials eind maart gaat verhuizen van een 
voormalige boerderij in Laren naar een nieuwbouwpand 
in Huizen, aan het Gooimeer, zal Blanken de foto 
waarschijnlijk eigenhandig meenemen. En niet alleen 
omdat hij van jongs af aan al fan van Cruijff  is. 

Het gaat hem meer om de wijsheid die evenwijdig aan 
de uitgestoken arm van Nederlands beste voetballer ooit 
is afgedrukt op de foto: simpel is het moeilijkst. ‘Dat is 
eigenlijk de basis van ons bedrijf,’ verklaart Blanken, 
die in 2013 samen met Jeroen Jansen S4Financials 
begon. Ze maken creditmanagementsoft ware voor 
debiteurenbeheer en inkoopautorisatiesoft ware.

ZESTIG
Blanken had voor 2013 als afgestudeerd econoom al een 
incassobureau, Jansen werkte als creditmanager voor 
grote organisaties. ‘Door onze ervaringen te koppelen, 
hebben we de soft ware niet vanuit een ICT-bril 
ontwikkeld, maar zijn begonnen met de vraag wat de 
eindgebruiker echt nodig heeft . We begonnen vanuit het 
niets en hebben alle overbodige ballast weggelaten.’ 

Juist vanuit dat niets ontstond een simpel systeem, 
dat volgens de woorden van Blanken gebruikt 
zou kunnen worden door een kind van twaalf 
en een Italiaan van zestig die zijn hele leven niet 
met computers heeft  gewerkt. Hij liet zijn drie 
dochters – de jongste was in 2013 toevallig twaalf 
–  het systeem ook testen. Blanken: ‘Ik heb zelf een 
ontzettende hekel aan ingewikkelde soft ware. Het is 
ons gelukt het simpel te houden. Omdat de soft ware 
generiek is, moeten we soms een klant die heel 
ingewikkelde wensen heeft  teleurstellen. Al kunnen 
we onder de motorkap, zoals we dat noemen, genoeg 
functionaliteiten aan en uit zetten. Geheel maatwerk 
is echter niet mogelijk. Maar we hebben dus weer 
andere voordelen.’

CLOUD
Een groot voordeel is het werken vanuit de cloud, 
dat in 2013 al met een voorzichtige opmars bezig 
was. Het bleek het ideale moment om in te stappen, 
zo kan Blanken nu zeven jaar later concluderen. De 
concurrentie was bijvoorbeeld gewend de soft ware 
echt op de server bij een klant te installeren, 
waardoor ze bij problemen daar ook fysiek aanwezig 
moesten zijn. Blanken: ‘Wij wilden niet te veel 
personeel met koff ertjes op de weg of in de lucht 
hebben om bij een klant een probleem op te lossen 
of een training te verzorgen. Dankzij het werken in 
de cloud kunnen we in principe alles vanaf afstand 
doen, via dat grote scherm: demo’s geven, meekijken 
bij het inloggen, hulp bieden. En vanaf de eerste 
blauwdruksessie tot oplevering zit soms maar een 
week. Dat is echt anders dan hoe de markt was toen 
we begonnen.’

Zoals het echter ook gaat als je het anders doet dan 
anderen: je moet scepsis overwinnen. Dat het hier 
om data gaat dat op afstand wordt bewaard, maakt 
de alertheid bij potentiële klanten nog groter. ‘In het 
begin moesten we mensen nog echt uitleggen dat het 
betrouwbaar was om je data in de cloud op te slaan. 
Dan vroeg ik: hoe bankiert u? Dan bleken ze ook 
gewoon in te loggen bij hun bank via internet… Dus 
in de cloud. Die angst is nu wel weg, al krijgen we nog 
veel vragen over veiligheid. We laten hackerstesten 
doen. Het is goed dat bedrijven alert zijn, maar we 
zien ook dat ze ons het hemd van het lijf vragen en 
ondertussen zelf belangrijke datasets gewoon via 
WeTransfer, zonder encrypties, versturen.’



9 1A B A  T O D A Y  2 0 1 9 - 2 0 2 0  |  2

NETWERKPARTNER

‘Als je naar Ajax kijkt, heeft  de club altijd een eigen 
manier van spelen en denken gehad. Die hebben wij 
ook,’ vervolgt Blanken. ‘We proberen het echt op 
onze eigen manier te doen. Daar zijn we tot nu toe 
succesvol mee. Maar we blijven alles monitoren, en 
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, zonder onze 
visie uit het oog te verliezen.’

S4Financials houdt het dus simpel, hoe moeilijk dat 
soms ook is.

S4FINANCIALS
www.s4financials.com

MISS IE
Op de website van S4Financials valt te lezen dat de 
missie van Blanken en Jansen is binnen drie jaar tot 
de top-vier van Nederlandse aanbieders te behoren. 
Dat is inmiddels al gelukt, verklapt Blanken. Mede 
omdat het werken vanuit de cloud en de daarmee 
gepaarde snelheid aanslaat. ‘Het is ons voordeel 
dat we altijd zo gewerkt hebben. Als je vanuit de 
oude situatie met op maat gemaakte soft ware op de 
server van een klant komt, dan is het een enorme 
omschakeling om vanuit de cloud te gaan werken. Dat 
is eigenlijk haast niet te doen.’

Door de sterke positie lijkt het tijd voor een nieuwe 
missie. En die is er ook. Net als Ajax wil Blanken zich 
meer op het buitenland richten, waar Nederland maar 
een kleine markt vormt, en er door het werken vanuit 
de cloud eigenlijk geen grenzen zijn. Helemaal nu die 
manier van werken ook in andere landen gemeengoed 
wordt. ‘Nederland loopt voorop op het gebied van 
creditmanagement en qua internetgebruik. We 
merken dat de vraag vanuit andere Europese landen 
groter wordt nu zij er meer ervaring mee hebben. 
Vandaar dat we onze soft ware meteen in zes talen 
aanbieden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans 
en Italiaans.’ 

Momenteel is vijft ien procent van de totale omzet 
afk omstig uit het buitenland. In zestien landen 
werken ze inmiddels met S4Dunning. Dat wordt 
alleen maar meer, ziet Blanken. ‘Wekelijks ontvangen 
wij demo aanvragen uit het buitenland, meestal 
van multinationals. We zien ook dat internationale 
bedrijven waarvan de Nederlandse kantoren onze 
soft ware al gebruiken, deze ook willen voor fi lialen in 
andere landen.’

SUCCESVOL
Blanken ziet paralellen tussen S4Financials en 
Ajax, ondanks de totaal andere takken van sport: 
onderscheidend zijn en daarmee Europa veroveren. 
En de beste willen zijn. Als voetballer schopte Blanken 
het tot het regioteam. ‘Ik was een vrij lange spits, maar 
ik had de pech dat ik van dezelfde generatie als Marco 
van Basten en Wim Kieft  ben,” grapt hij.

En dus belandde hij – net als zovelen – op de tribune. 
Tot drie jaar terug had Blanken een seizoenkaart. 
‘Ik kwam er te laat achter dat de seizoenkaarten niet 
meer automatisch verlengd werden, dus ik was mijn 
plek kwijt. Ik kon alleen maar plaatsen bovenin de 
tweede ring krijgen, of business-seats. Toen heb die 
laatste genomen, voor drie jaar. Na het eerste seizoen 
ben ik ABA-lid geworden. Daar ben ik blij mee, 
omdat je in de business lounge amper kan praten met 
je gasten, zo druk is het. Bij de ABA is het allemaal 
wat persoonlijker.’

‘Als je naar Ajax kijkt, hee�  de club altijd 
een eigen manier van spelen en denken gehad. 

Die hebben wij ook’
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