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Introductie 

Op 14 juni organiseerde 
Yellowtail in samenwerking 
met BE in flow een inhouse 
ontbijtsessie rondom het 
onderwerp ‘Active Servicing’. 
Een thema dat ons en vele 
branchegenoten 
momenteel bezighoudt. De 
ideeën zijn er en op het 
gebied van techniek is er al 
veel mogelijk. Wat houdt ons 
dan toch tegen? En wat is 
er voor nodig om dit om te 
draaien naar mogelijkheden? 
Om antwoord te krijgen op 
deze vragen zijn we met 20 
branchgenoten de discussie 
aangegaan waarbij we ze 
letterlijk de vraag hebben 
gesteld: wat houdt jullie
tegen? 

“
En hoe kunnen we dit samen 
oplossen? De grootste 
uitdagingen blijken te zitten 
in het activeren van de klant, 
het identificeren van de 
behoefte, de kosten versus 
de baten en tot slot de 
organisatie. De oplossing 
voor deze uitdagingen zit 
hem wat ons betreft in de 
aanpak vanuit het 
branchecollectief. 
Samenwerken lijkt hierin een 
stuk effectiever dan ieder 
het wiel proberen uit te 
vinden. In groepen zijn we 
aan de slag gegaan met 
eerder genoemde 
uitdagingen. De antwoorden 
hierop vindt u verderop in 
dit verslag.

Hoe zetten we de stap naar 
slimme, digitale en 
datagedreven active servicing, 
zodat we echt goed gaan 
zorgen voor bestaande klanten?

    20
 Branchegenoten

Samenwerken aan een 
oplossing

Meer weten over 
Active servicing?

www.yellowtail.nl
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Active Servicing

Het onderwerp active servicing staat bij 
veel partijen hoog op de to-do-lijst. 
Echter worstelen nog veel partijen met 
de organisatie en implementatie. Lange 
tijd is er minder aandacht geweest voor 
een moderne invulling van het beheer 
van een hypotheek- of kredietportefeuille. 
Mede door toenemende aandacht van de 
toezichthouder vindt er steeds meer een 
verschuiving plaats van een transactionele 
klantrelatie naar een duurzame klantrelatie. 

De voordelen van Active Servicing

1) Weten wat er speelt bij je klant 

Wanneer je actief contact onderhoudt met 
je klanten zul je ook sneller weten wat er bij 
ze speelt. Handig bij het doorontwikkelen 
van producten/diensten maar ook 
waardevolle informatie voor 
marketingcampagnes.

2) Preventief beheer

Veel mensen zijn huiverig om met hun 
klacht of probleem bij je te komen. Door 
regelmatig in contact te zijn met je klant 
kun je eventuele problemen voortijdig 
aanpakken zodat je beide niet voor 
onverwachte kosten komt te staan.

3) Omzetkansen

Voor de meeste dienstverleners geldt dat 
ongeveer driekwart van de omzet bij 
bestaande klanten vandaan komt. 

Door actief in contact te blijven met 
klanten zorg je ervoor dat je deze omzet 
ook echt kunt behalen. Actief beheer is 
effectiever dan het aantrekken van nieuwe 
klanten.

MyMortgage 

Zelf hebben we de afgelopen jaren een 
platform ontwikkeld  dat Active Servicing 
voor onze klanten eenvoudig
mogelijk maakt. Met ons datagedreven 
active servicing platform MyMortgage 
bieden wij geldverstrekkers de 
mogelijkheid om klanten realtime en 
integraal inzicht en overzicht in hun 
financiële situatie te geven. Active-servicing 
stopt echter niet met inzicht. 

Met MyMortgage worden consumenten in 
staat gesteld zelf actie te ondernemen als 
de situatie daarom vraagt. Meer weten over 
MyMortgage? Neem dan contact op met 
Yellowtail collega Gert Vasse. 
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Belangrijkste uitdagingen
We vroegen de aanwezige branchegenoten of ze allemaal een uitdaging wilden noemen 
die ze weerhoudt van het direct implementeren van een active servicing strategie. Dit 
zijn de zes meest genoemde uitdagingen:

1

2

3

4

5

6

Activatie
De uitdaging zit hem vooral in het feit dat het voor klanten 
vaak een low-interest product is en ze weinig vertrouwen 
hebben in oprechte hulp van financiële instellingen. M.a.w. 
onze branchegenoten stuitten vaak op wantrouwen en 
desinteresse.

Kosten v.s. 
   baten

Rondom dit onderwerp hebben onze branchegenoten veel 
vragen. Het is voor hen niet direct duidelijk wat de kosten 
en de baten zijn. Daarnaast vraagt men zich hardop af of 
zij er nou echt beter van worden. 

Deze hangt samen met de uitdaging ‘activatie’. Men twijfelt 
eraan of klanten/deelnemers van nature de urgentie voelen 
(bijvoorbeeld met aflossingsvrij of rentemiddeling) en of ze 
hen überhaupt kunnen overtuigen van de urgentie. Men 
vreest dat de consument het liefst aan vooruitschuiven doet.

Urgentie

Bemoeizucht

Behoefte

Logistiek

Onze branchegenoten voelen een bepaalde terughoudend-
heid omdat ze het gevoel hebben dat ze zich teveel 
bemoeien met de klant wanneer ze aan active servicing 
doen. Ze vragen zich af of de klant dit ziet als bemoeizucht 
of juist als welkome hulp. 

Veel branchegenoten geven te kennen niet te weten waar 
precies de behoefte van de klant ligt op het gebied van 
active servicing. Waar hebben ze hulp bij nodig? Wanneer 
zouden ze van ons willen horen? Met welke vragen zitten 
ze?

Last but not least, hoe richt je zoiets in? Een van onze deel-
nemers vroeg zich hardop af “als ik dit inricht, heb ik dan 
niet veel meer capaciteit nodig binnen het callcenter? 
En moeten we dit wel in gang zetten aangezien het 
waarschijnlijk meer vragen gaat oproepen?”
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Collectief naar een oplossing

Uit de rondvraag is dus 
gebleken dat we allemaal 
met dezelfde uitdagingen 
rondlopen. Ook binnen 
Yellowtail hebben we de 
afgelopen tijd over 
dezelfde uitdagingen 
nagedacht. Het was dan 
ook waardevol om deze 
bevestiging uit de markt te 
krijgen. 

Binnen Yellowtail heb-
ben we wel een beeld bij 
hoe we deze uitdagingen 
zouden aanpakken. Onze 
oplossingen lees je aan het 
eind van deze whitepaper.  
Tijdens deze sessie 
waren wij meer 
geïnteresseerd in hoe onze 
branchegenoten dit samen 
zouden oplossen. In plaats 
van in uitdagingen te 
denken hebben we de 
deelnemers gevraagd om 

in groepen na te denk-
en over welke mogelijke 
oplossingen tegenover de 
uitdagingen gezet kunnen 
worden.

Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat we als 
branche juist collectief 
moeten samenwerken om 
active servicing tot een 
succes te maken, in plaats 
van allemaal apart het wiel 
proberen uit te vinden.

Vier groepen zijn aan de 
slag gegaan met ieder een 
eigen thema (we hebben 
de vier grootste thema’s 
eruit gepakt). Er werd ze 
gevraagd om de uitdaging 
kleiner te maken door het 
in een aantal vragen op te 
splitsen om deze vervol-
gens te beantwoorden met 
een aantal oplossingen.  

Wij zijn er van overtuigd dat we 
als branche juist collectief moeten 
samenwerken om active servicing tot 
een succes te maken

“

Activatie

Behoefte

Kosten v.s. 
   baten

Logistiek
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De kosten versus de baten 

Als je goed voor klanten zorgt zijn ze 
eerder geneigd bij je te blijven. Dit is over 
het algemeen bekend en een cliché, maar 
steeds relevanter in een tijd van hevige 
concurrentie (denk aan recente overstap-
golven). Volgens deze groep is dit dan ook 
een gegronde reden om te investeren in 
persoonlijke service. Quote groepslid: 
“harde cijfers hebben we nog niet, maar we 
zouden klanttevredenheid makkelijk alvast 
klein kunnen testen met twee groepen. 

De ene groep heeft een tijdje active 
servicing genoten en de ander niet. 
Kijken of het echt effect heeft” Collega Gert 
Vasse stelde de groep de volgende vraag: 
“Is er überhaupt wel een businesscase 
nodig? Als je redeneert vanuit de klant?” 
Het antwoord vanuit de groep: “Er is in 
ieder geval een maatschappelijke business 
case die zich de komende jaren verder gaat 
ontwikkelen (kijk naar aflossingsvrij 
campagnes)”.

Is er in het geval van active 
servicing überhaupt 
wel een businesscase nodig?

“
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De behoefte van de klant 

Deze groep kwam naast bovenstaande 
oplossingen ook met het idee om de 
handen in een te slaan met bedrijven buit-
en de sector. Dit om relevante meerwaarde 
te creëren voor de klant gebaseerd op 
life-events. Een voorbeeld: men zit tegen 
het pensioen aan, de kinderen zijn uit huis 
en ze hebben ervoor gekozen om hun 
huidige huis aan te passen in plaats van te 
gaan verhuizen. 

Vanuit een mogelijke overwaarde kan men 
samen met de bank het huis ‘ouderproof’ 
maken. Denk hierbij aan een slaapkamer 
beneden, traplift en een instapdouche. Een 
nieuwe lening maar ook een tevreden klant.  
Vraag vanuit Yellowtail aan de groep: hoe 
identificeer je de behoeften? De groep 
geeft aan dat we het direct aan ze 
moeten vragen en de beschikbare data 
kunnen gebruiken.

Creër relevante meerwaarde 
voor de klant op basis van 
life-events

“
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Hoe krijg je de klant geactiveerd 

Men is het erover eens dat er al te 
weinig contact wordt gezocht met 
klanten en wanneer dat wel wordt gedaan 
is het vaak informatie over een risico dat 
ze lopen. Het is daarom niet gek dat men 
regelmatig naar de bank refereert met “ze 
denken altijd in hun eigen belang”. Het 
voorbeeld Tikkie komt voorbij. Wanneer je 
iemand via Tikkie terugbetaalt krijg je een 
GIF te zien met iemand die bijvoorbeeld 
zijn duim opsteekt. 

Dit beloningsprincipe kun je ook toepassen 
op andere financiële producten. 
Bijvoorbeeld “Top! Nog 4 maanden 
aflossen en je komt in aanmerking voor een 
lagere rente”. We moeten vaker in contact 
komen over de positieve en negatieve 
dingen die gebeuren en een band met 
elkaar opbouwen. Zo kan de klant erop 
vertrouwen dat de bank haar informeert in 
geval van nood, maar haar ook positief kan 
verassen met persoonlijk voordeel. 

Verras je klant ook eens met 
een persoonlijk voordeel in 
plaats van ‘slecht nieuws’

“
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De logistiek achter Active Servicing 

Zijn we hier als organisatie wel 
op ingericht?“

Het organiseren van een active servicing 
strategie binnen een organisatie roept veel 
vraagtekens op. De groep is met name 
onzeker over het ‘oproepen van problemen’. 
Ze vragen zich hardop af of, wanneer je aan 
active servicing begint, je niet te veel 
vragen oproept bij klanten waardoor je zelf 
de ‘vraag’ niet aankunt. Zijn we hier als 
organisatie wel op ingericht? 

Tot slot bracht Gert Vasse een laatste 
hypothese in de groep: “binnen 5 jaar zien 
we de eerste experimenten waarbij we 
hypotheekaanvragen beoordelen met 
behulp van banktransacties op basis van 

Netto Besteedbaar Inkomen”. In de groep 
was enkel discussie waarom het nog 5 jaar 
moet duren. Ofwel we weten met z’n allen 
dat het die kant op gaat; dat betekent dat je 
zo snel mogelijk wil terugredeneren naar een 
eerste bewijs. Kun je vooruitlopend op een 
toekomstige MVP, al in een experiment 
onderzoeken of dit binnen enkele jaren 
waarde oplevert voor de klant en het bedrijf? 

Dat bepaalt namelijk de prioriteitenkalender en 
de architectuurkeuzes. En als we in de nabije 
toekomst netto gaan beoordelen dan is active 
servicing al een mooie start om integraal netto 
inzicht en overzicht te bieden.
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Klantbinding Preventief beheer Kostenreductie

We vroegen onze deelnemers: 
welke doelen wil je behalen door 
het gebruik van Active Servicing?

Als je goed voor klanten 
zorgt zijn ze eerder 
geneigd bij je te blijven

1 2 3

“

Alle deelnemers gaven 
aan beter voor de klant 

te willen zorgen en 
relevant te blijven

Door de vinger aan de 
pols te houden

 identificeer je sneller 
(aankomende)

 problemen

Door problemen sneller 
te identificeren ben je 

minder tijd en geld kwijt 
om deze op te lossen 
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De oplossing volgens Yellowtail

Zoals in de inleiding kort weergegeven, 
kan een platform zoals MyMortgage een 
oplossing zijn om integraal inzicht en 
overzicht én een handelingsperspectief 
te bieden aan de consument. Maar dat is 
uiteraard niet de eerste stap; daar gaat een 
belangrijke fase aan vooraf. Start derhalve 
met een Discoveryfase waarbij de volgende 
4 onderwerpen zeker een plek krijgen:

1. De business case
2. Hoe identificeer je de behoefte van      
          klanten
3. Hoe krijg je de klant geactiveerd
4. Hoe implementeer je een active 
          servicing strategie

Op basis van de uitkomst wordt vaak 
een MVP (Minimum Viable Product) 
gedefinieerd die door een multidisciplinair 
team van interne en externe experts 
iteratief gerealiseerd wordt. Wij adviseren 
om tussen de Discoveryfase en de MVP 
realisatiefase een tussenfase in te lassen. 

Want hoe weet je bijvoorbeeld echt of de 
MVP het juiste pad is en de investeringen 
rechtvaardigen? Uit de uitkomsten van de 
4 groepen is duidelijk geworden dat een 
andere aanpak in de klantservicing de 
moeite waard kan zijn. In een tussenfase 
kun je de MVP opknippen in bijvoorbeeld 
3 kleine deelproducten die op zich al een 
waarde toevoegen voor de klant én intern 
een belangrijk bewijs kunnen leveren. Maak 
vooral het eerste onderdeel zo klein als 
mogelijk met zo min mogelijk investering in 
nieuwe automatisering. Het is vaak wel mo-
gelijk om bepaalde generieke componenten 
tijdelijk in te zetten en de beoogde custom-
er journey met enkele workarounds eerst 
klein uit te testen voordat in volgende 
onderdelen wordt doorontwikkeld. Wij 
hebben jarenlange ervaring met het agile 
werken in diverse businessdomeinen.  Er-
varing leert dat het klein uittesten met een 
klantgroepvertegenwoordiging per defini-
tie waardevolle wijzigingen met zich mee-
brengt voor de initieel gedefinieerde MVP.   

Uit de uitkomsten is duidelijk 
geworden dat een andere aanpak in 
de klantservicing de moeite waard 
kan zijn’

“
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De oplossing volgens BE in Flow 

Soms is het 
juiste moment 
nu. Pak zelf de 
regie als 
hypotheek-
verstrekker op 
hoe jij je 
klanten actief 
wilt bedienen 
in beheer. Doe 
samen met 
BE in flow de 
Actief Beheer 
Scan.

1. Waar zit de pijn 
Onderzoek waar zit de echte 
pjin of de winst voor jouw 
klanten? Wat is het probleem 
wat jij als hypotheekverstrek-
ker voor ze gaat oplossen?

2. Waar ligt jouw kracht? 
Klanten verwachten rondom 
activatie een positieve bood-
schap, eenvoud, snelle digi-
tale middelen en verwachten 
nieuwe oplossingen te horen 
die ze zelf nog niet hadden 
bedacht. Wat is hierin de 
kracht van jouw organisatie?

3. Toekomst perspectief 
Bedenk vooraf waar je over 
een jaar wil staan. Wat zijn 
de nieuwe verdienmodellen 
die je met actief beheer zou 
willen ontdekken?

4. De bouwstenen 
Welke rol wil je pakken als 
geldverstrekker, wat zijn 
de bouwstenen om daar te 
komen.

5. Eenvoudig begin  
Houd die bouwstenen aan 
tegen je changekalender, 
programma’s of epics. Op 
welk onderdeel kan je een-
voudig de eerste stap zetten.

6. First mover advantage 
Experimenteer, zo kan je 
met hypotheses testen wat 
klanten echt willen, en zo 
kan je relatief snel een 
first mover advantage 
pakken op het 
verdienmodel waarop jij 
wilt voorsorteren.

7. Snelheid behouden 
Bouw uit, nu begint het pas 
echt, wat zorgt ervoor dat 
je de snelheid blijft houden 
om jouw oplossingen aan 
een grote groep klanten 
aan te bieden.

Astrid Bruinsma-Eggink

Astrid is op een missie om meer mensen in Nederland 
financiële rust en ruimte te geven. Dit doet zij met de 
oprichting van haar eigen bedrijf BE in flow dat bedrijven 
in de financiële sector helpt als strategisch sparringspart-
ner, product owner of programmamanager en door het 
opzetten van FinTech ventures.
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