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Incassobranche in de digitale transformatie

Van aanmaningsprocedure tot multichannel-communicatie
„In de komende tien jaar zullen we op een punt zijn aangekomen waarop bijna alles gedigitaliseerd verloopt“, 
aldus een voorspelling van Microsoft-CEO Satya Nadella. In dit verband wordt ook de incassobranche door 
de digitale transformatie van economie en maatschappij duurzaam gewijzigd. Het gaat al lang niet meer 
alleen om het voldoen van een invordering, maar juist ook om het behoud van de klant voor de schuldeiser. 
In tegenstelling tot vroegere modellen vraagt dit tegenwoordig veel meer dan een eenvoudige aanmanings-
procedure alleen. In het moderne, gedigitaliseerde invorderingsbeheer worden procedures als Data Mining, 
Deep Learning en Predictive Analytics net zo goed toegepast als de individuele, empathische omgang met 
de schuldenaar.

Terwijl de omzet in de e-commerce in Duitsland over 1999 nog 1,1 miljard euro bedroeg, is dit bedrag twintig 
jaar later al gestegen tot 59,2 miljard euro. Tegelijkertijd is de gebruiksintensiteit van digitale media en digi-
tale gebruikersapparaten sterk toegenomen. Al in het jeugdmedia-onderzoek (JIM) in 2013 gaf meer dan de 
helft van de twaalf- tot dertienjarigen aan dat zij een smartphone bezaten. Bij jongeren tot en met 19 jaar 
was dit aandeel meer dan 70 procent. In een onderzoek in 2019 werd het aantal smartphonegebruikers in 
Duitsland geschat op 57,7 miljoen. De veranderingen in de handel en dienstverlening en in de communicatie 
stuwt ook de processen in het invorderingsbeheer naar een steeds sterkere digitalisering. In een studie naar 
het Europese betalingsgedrag uit 2019 gaf al bijna de helft van de ondervraagde ondernemingen aan dat het 
digitaliseringsaandeel in de eigen aanmaningsprocedures zeer hoog was. Iets minder, maar toch nog meer 
dan 40 procent, gaf zelfs aan dat hun aanmaningsprocedures bijna geheel of volledig gedigitaliseerd waren.

Dit betekent grote uitdagingen voor de incassobranche. Terwijl een uitbestede incasso vroeger ook wel als 
uitbesteed proces aan het einde van een procesketen werd beschouwd, is het nu cruciaal om het invorde-
ringsbeheer te beschouwen als integraal onderdeel van een „Customer Lifecycle“, een zo duurzaam moge-
lijke klantrelatie. Of anders uitgedrukt: Incassoprocessen worden onderdeel van het „CRM“, het Customer 
Relationship Management. In de jaren 80 ging het nog om de waarde van een invordering, tegenwoordig stelt 
men de waarde van de klantrelatie voorop.

Omdat incasso met name in massabedrijven, dus bijvoorbeeld in bedrijfstakken als telecommunicatie, postor-
derverkoop, verzekerings- en financiële dienstverlening of in de IT-infrastructuur aan gespecialiseerde dienst-
verleners wordt uitbesteed, hebben deze nieuwe eisen in de incassobranche aanzienlijke veranderingen op 
gang gebracht. Een bijzondere uitdaging wordt gevormd door aan de individuele eisen en de emotionele 
„setting“ van elke afzonderlijke klant ook in massaverwerkingsprocessen zo „unique“ en empathisch mo-
gelijk tegemoet te komen. De klant moet zich vooral klant voelen, en geen schuldenaar. Maar tegelijkertijd 
mogen de processen niet dusdanig ingewikkeld worden dat deze niet meer lonend zijn voor de schuldeiser. 

Aan dit complexe eisenpakket kan het moderne incassobedrijf intussen voldoen dankzij intelligente samen-
werking tussen mens en machine, een voortdurende optimaliserende koppeling van zelflerende kunstmatige 
intelligentie (KI) en persoonlijke diensten. Het doel hierbij is om de menselijke vaardigheden als creativiteit, 
medeleven en intelligentie door KI optimaal aan te vullen, om in het proces de zogenaamde „next best ac-
tion“ te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met de keuze van de geschikte aanspreekvorm of het 
geschikte communicatiemiddel, met het aanbieden van de voor de betreffende klant meest geschikte (liefst 
digitale) betalingsmethode, of met het voorstellen van vereenvoudigde betalingsprocessen als opschortin-
gen, afbetalingsbedragen, termijnbetalingsfrequenties of gedeeltelijke kwijtscheldingen.

Deze ontwikkeling verandert ook in hoge mate de eisen aan het personeel en de know-how in het incasso-
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bedrijf. Intussen vraagt de branche expertise in onderdelen als IT, statistiek, wiskunde en Big Data, evenals 
kennis van de bedrijfseconomische en macro-economische processen. Dienstverleners in het invorderingsbe-
heer worden zodoende meer en meer door technologie gedreven juridische dienstverleners.

Kijkend naar de toekomst is de voortschrijdende digitalisering van het invorderingsbeheer nog lang niet af-
gesloten. Een nieuwe kwaliteit ontstaat momenteel door het toepassen van Behavioural Science, het onder-
zoek naar menselijk gedrag met betrekking tot waardevoorstellingen, de eigen persoonlijkheid, de instellin-
gen en de persoonlijke waarneming. Op de korte en middellange termijn zullen methoden als het intelligente 
gebruik van de transactie- of interactiegeschiedenis, de analyse van dialogen in ChatBots in combinatie met 
Behavioural Sciences hun intrede in de incassobranche doen. Recent uitbesteed invorderingsbeheer wordt 
daarmee nog meer tot integraal onderdeel van de ecosystemen van digitale of gedigitaliseerde industrieën, 
met als doel kunstmatige intelligentie op optimale wijze te verbinden met de factor mens.

De coeo Group beschouwt zich in dit verband als innovatie-aanjager en als „First Mover“. Met een invorde-
ringsvolume van 185 miljoen euro op jaarbasis in vier landen, werkt coeo voornamelijk voor grote klanten in 
de sectoren Retail en e-commerce, financiële en verzekeringsdienstverleners, energielevering, mobiliteit en 
telecommunicatie en hoort intussen bij de top 4 van de sector in Europa.

De coeo Group telt tot de leidende innovatie-aanjagers van de digitale transformatie in het incasso-
bedrijf. Het coeo-management v.l.n.r: Marco Hessel, Karsten Fiedrich, Sebastian Ludwig, Elias Reitter, 
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