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TECHNOLOGIE IS NIET MEER WEG TE DENKEN



OOK IN DE SCHULDHULPVERLENING



HET GEBRUIK VAN DATA



DATA TRAP

Bron: bewerking van: Boonstra e.a., 2020 en Den Haag, 2020 



GROTE VERSCHILLEN IN INZET OP ONTWIKKELING

1. Permanent proces

2. Volgtijdelijk experimenten

3. Vaste werkwijze en af en toe 
experiment



INNOVATIELABS EN LIVING LABS
1. Experimenteer ruimte binnen de

moederorganisatie

2. Structurele samenwerking met
kennisinstellingen

3. Veel aandacht is voor de niet-
technologische aspecten van 
innovatie 

Living labs bieden een permanente leeromgeving; een werkplaats waar 
onderzoek en innovatie gericht zijn op de aanpak van concrete 

maatschappelijke vraagstukken 



GEBRUIK BETAALPROFIELEN

1. Inschatten van verhaalbaarheid: voor welke vorderingen is een 
betalingsregeling de oplossing, welke vordering kan met een 
beperkte inspanning geïnd worden en welke vordering is 
waarschijnlijk oninbaar.

2. Inschatten met welke toon in de communicatie de kans op 
betaling het grootst is: vriendelijk, zakelijk of bijvoorbeeld 
streng.

3. Inschatten bij welke vorderingen welke actie de grootste kans 
op snelle inning oplevert: een brief, een gericht belactie of juist 
een huisbezoek.



OPBRENGSTEN



TELEFOONBOTS

24/7 beschikbaar
Anoniem
Meer dan 100 talen
Tone of voice afgestemd
op klantprofiel
Meer ruimte voor 
maatwerk waar nodig
……..



DATAGEBRUIK IS NIET NEUTRAAL



SOCIAAL KREDIETSYSTEEM



PSD2

Bevorderen van concurrentie in de 
Europese betaalmarkt

Motiveren van innovaties in het 
betalingsverkeer

Beschermen van de consument

Vergroten van de veiligheid van 
betalen

Bijdragen aan één Europese 
betaalmarkt

Mogelijke inzet

Creditcheck bij onboarding

Inzage in ruimte betalingsregeling

Check of beslag op bankrekening 
effect zal hebben

……



HET GEBRUIK VAN DATA IS …..



WELKE PERSPECTIEVEN LONKEN?

1. Ontdekken vroegere voorspellers 
van financiële problemen dan 
achterstand op huur- of energie

2. Niet-gebruik toeslagen en andere 
voorzieningen opsporen



WELKE PERSPECTIEVEN LONKEN?

1. In beeld brengen bij welke klantkenmerken de kans op terugval na een 
betalings- of schuldregeling het grootst is en daar interventies op 
ontwikkelen

2. Tijdens betalings- of schuldregeling de betalingen op de bankrekening 
volgen en contact opnemen bij voorspellers ontstaan nieuwe schulden

3. Schuldeisers die onzorgvuldig zijn bij acceptatie/verstrekking minpunten
toekennen en bij schuldregeling een lager percentage uitkeren



WAT STAAT ONS TE DOEN?

1. Innovatie een permanent onderdeel 
maken van de bedrijfsvoering

2. Data verzamelen

3. Data beheren en schonen

4. Stappen zetten op de datatrap

5. …..



CRUCIAAL FINANCIËLE IDENTITEIT

Opdracht

Nadenken over het 
belang dat een schone 
lei op termijn ook moet 
gaan bestaat uit een 
nieuwe financiële 
identiteit 

Omdat data uit het
verleden ons anders 
blijft achtervolgen
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