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nieuwe concepten
DOOR  CINDREA LIMBURG

MEER ADVIESTIJD
DOOR GEAUTOMATISEERDE 
KREDIETBEOORDELING

Geautomatiseerde kredietbeoordeling

Bedrijven kunnen aanvraag- en acceptatieprocessen versnellen door 

geautomatiseerde kredietbeoordeling voor onder andere een hypotheek. De 

psychometrische credit score waarmee AdviceRobo gedrag, motivatie en 

financiële kennis van hypotheekklanten in beeld brengt, is hiervan een recent 

voorbeeld.

Eerst banken en verzekeraars, in een later stadium het intermediair
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MENING EXPERTS: EXPERT 1: DIEDERICK VAN THIEL
“Wij bieden geautomatiseerde risicoanalyses op basis van big data voor banken en 

verzekeraars”, zegt Diederick van Thiel van AdviceRobo. Van Thiel heeft jarenlange 

ervaring in de financiële wereld en is bezig zijn PhD-studie gedragspsychologie met 

een specialisatie in robo-advies af te ronden. Zijn bedrijf RoboAdvice richtte hij in 2015 

op samen met Rosali Steenkamer. Het bedrijf heeft inmiddels een vestiging in Amster-

dam en Londen en is in korte tijd gegroeid van 2 naar 17 werknemers. “Gedrag en data 

zijn interessante elementen voor risicoanalyses en kredietbeoordeling. Met een van 

onze platforms bieden we geavanceerde psychometrische credit scoring waarbij 

gedrag, motivatie en financiële kennis van eventuele toekomstige hypotheekklanten in 

beeld wordt gebracht. Daarnaast bieden we ook risicoanalyses op basis van klanten-

databases waarbij we bijvoorbeeld eventuele risico’s op wanbetaling kunnen voorsorte-

ren zodat banken en verzekeraars daar tijdig op in kunnen spelen. Onze klanten bestaan 

vooral uit crowdfunders, hypotheekadviseurs en tier 2-banken door heel Europa. De 

financiële markt in Nederland innoveert wel, maar het is een van de moeilijkste bran-

ches om aansluiting in te vinden. We doen het internationaal gezien erg goed, in Neder-

land hebben innovaties veel tijd nodig en zijn we veel tijd kwijt aan testen, pilots en het 

opbouwen van bewijs. In de toekomst gaan we ons ook richten op het geautomatiseerd 

analyseren van frauderisico’s.” 

‘In Nederland zijn 

we veel tijd kwijt aan 

testen, pilots en het 

opbouwen van bewijs’

Nieuwe concepten, producten en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche worden door experts onder de loep genomen.



 15 SEPTEMBER 2017 :     47

EXPERT 2: HENDRIK SCHAKEL
Adviesbedrijf voor hogeropgeleiden Viisi maakt sinds begin dit 

jaar gebruik van de Instant Credit Score van fintech AdviceRobo 

bij de kredietacceptatie van hypotheekklanten. Medeoprichter 

Hendrik Schakel: “De huidige manier van kredietbeoordeling 

vinden wij achterhaald. Wij willen onze klanten zo goed mogelijk 

helpen. Enerzijds is het duidelijk dat het arbeidsmarktperspec-

tief zeer veel relevanter is dan het feit of je een vast contract 

hebt, anderzijds is een hoog inkomen geen garantie dat iemand 

aan zijn verplichtingen kan voldoen. Voor ons zijn dit soort 

concepten heel interessant om naar te kijken en om eventueel 

toe te passen in de hypotheekwereld. De Instant Credit Score is 

primair een mogelijkheid data te verzamelen en om te bewijzen 

wat we eigenlijk al lang weten: dat onze klanten een uitstekende 

betalingsmoraal hebben. Wij hopen aan de hand van data te 

kunnen onderbouwen dat bijvoorbeeld een jonge arts, advocaat 

of promovendus, die op basis van een tijdelijk contract werkt en 

daardoor geen hypotheek kan krijgen, wel een hoge betaalmora-

liteit heeft en zo toch makkelijker een hypotheek krijgt. Naar 

onze mening zou de klant op basis van arbeidsperspectief een 

toezegging moeten krijgen. Wij vinden dat dit radicaal anders 

moet en daarom werken we aan een strategie die we pre-appro-

val noemen. De reacties van geldverstrekkers zijn positief, zij 

weten dat pre-approval alleen maar voordelen heeft. Nieuw is 

het niet, in het buitenland, de VS, bestaat het al. Maar we begrij-

pen dat een geldverstrekker een operationeel probleem heeft: 

de processen zijn omgekeerd ingericht. Je kunt het niet meteen 

voor de hele markt invoeren, dat moet je op zo’n manier doen dat 

men ziet dat pre-approval het betere advies voor alle partijen is: 

de klant, de geldverstrekker, maar ook voor de adviseur.”

EXPERT 3: MARK SANDERS
“Als intermediair ben je veel tijd kwijt aan 

het bemiddelen. Voor ons zou het automa-

tiseren van het bemiddelingsproces een 

uitkomst zijn”, vertelt Mark Sanders. Hij is 

bestuurslid van de Stichting Certificering 

Erkend Hypothecair Planners en eigenaar 

van De Financiële Wooncoach. “Voor 

intermediairs blijven dit soort ontwikkelin-

gen interessant, je moet immers bijblijven. 

Je ziet dat bemiddeling steeds vaker wordt 

geautomatiseerd. Dat juichen we toe, het 

gaat ook niet ten koste van het advies. Als 

ik door automatisering van bemiddeling 

minder uren in de backoffice kwijt ben dan 

geeft dat ons meer tijd. Het adviesstuk blijft 

belangrijker en door efficiëntie bespaar je 

kosten voor de klant. Voor het echte advies-

werk wil een klant toch wel betalen, sterker 

nog, dat is waar je je mee kunt onderschei-

den. Dit soort concepten zullen zeker 

impact hebben, maar volgens mij loopt nu 

nog veel vast op het gebied van privacyre-

gelingen. Voor ons blijft het interessant 

welke pilots met dit soort concepten een 

start- of stopsein krijgen. Of je iemand 

alleen middels data goed kunt toetsen als 

het gaat om de omgang met krediet vind ik 

op een bepaalde manier wel lastig. Naar 

mijn idee heb je ook face-to-facegesprek-

ken nodig om iemand goed in te kunnen 

schatten. Klanten hebben behoefte aan 

menselijk contact en ondanks dat mensen 

de efficiëntie zullen waarderen, geloof ik 

ook in een blijvende behoefte aan direct 

contact- en advieswerk.”

‘Voor het echte 

advieswerk wil 

een klant toch wel 

betalen, sterker nog, 

daarmee kun je je 

onderscheiden’


