
Status: 8 januari 2021

Ondernemingsprofiel coeo

Digital first & customer focused
De coeo Group, opgericht in 2010, hoort intussen bij de succesvolste incassodienstverleners in Europa. De 
onderneming, met vestigingen in Dormagen, Krefeld, Wenen en Rotterdam, verwerkt tegenwoordig een in-
vorderingsvolume van 185 miljoen euro op jaarbasis in vier landen en heeft meer dan 420 medewerkers in 
dienst. coeo werkt voornamelijk voor grote klanten in de sectoren Retail en e-commerce, financiële en ver-
zekeringsdienstverleners, energielevering, mobiliteit en telecommunicatie. 

Hierbij beschouwt coeo zichzelf niet alleen als incassodienstverlener, maar tegelijkertijd ook als analyse- en 
adviesdienst en digitale player met veel kennis van „buy now, pay later“-bedrijfsmodellen. Door gegevens en 
technologie gedreven en klantgeoriënteerd ontstaan voor de betreffende cliënten op maat gemaakte incas-
soconcepten, die ook streven naar het ontzien van de klantrelatie. coeo bereikt deze doelen onder andere 
door optimale koppeling van geautomatiseerde processen met individuele, persoonlijke aanspreekvormen.

Ook bij grotere volumes kan op deze wijze een succesvol invorderingsbeheer met een tegelijkertijd respect-
volle benadering van de schuldenaar worden bereikt. Een belangrijke factor hierbij is ook de strikte naleving 
van de geldende landspecifieke normen en Europese gegevensbeschermingsbepalingen.

„De incassobranche doorloopt momenteel een spannende transformatie. Het gaat om moderne methoden 
als Machine Learning, kunstmatige intelligentie, Data Analytics en Behavioral Sciences, die voordelen ople-
veren waarvan we onze klanten kunnen laten profiteren“, benadrukt Sebastian Ludwig, DACH CEO en lid van 
de directie. „Wij bij coeo gaan consequent verder op deze weg, waarbij we in 2021 met wendbare processen, 
een hoge mate van empathie en de volledig herziene service- en cliëntportalen nieuwe normen in de bran-
che vestigen.“

In 2020 verwerkte coeo ongeveer 1,8 miljoen incassozaken met 1,2 miljoen OutboundCalls. De jaaromzet 
bedroeg meer dan 131 miljoen euro. De prestatiebouwstenen worden gevormd door preventief invorderings-
beheer, via commerciële aanmaningsprocessen, het voorgerechtelijke en het gerechtelijke aanmaningspro-
ces tot aan tenuitvoerlegging en langetermijnbewaking. In Oostenrijk treedt de onderneming op als KNP 
Financial Services en in Nederland en België als Centraal Invorderings Bureau. Tot de klantenkring behoren 
gerenommeerde ondernemingen en merken uit de sectoren telecommunicatie, postorderverkoop, financiële 
dienstverlening, assurantie, energievoorziening en e-commerce.
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