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V
iisi richt zich op één doelgroep: hoog-

opgeleiden. Wij realiseren de woondro-

men van onze klanten en creëren voor 

hen een financiële situatie zonder zor-

gen. Door deze specialisatie kunnen wij 

continu beter worden in het helpen van 

onze klanten. Leren, aanpassen, verbeteren: we werken 

doorlopend aan betere service, efficiëntere processen 

en een sterkere klantbeleving. Automatisering en da-

tauitwisseling maken op dit moment steeds meer mo-

gelijk en daarnaast willen klanten sommige zaken zelf 

eenvoudig kunnen regelen. Dit helpt ons om in toene-

mende mate slimmer te kunnen werken. Het team van 

Viisi zal in de toekomst vermoedelijk voor een steeds 

groter deel bestaan uit developers en data-analisten.

Ondanks onze voortdurende inspanning is de huidige 

realiteit dat klanten bij een hypotheekaanvraag ont-

zettend veel moeite moeten doen en soms eindeloos 

geduld moeten hebben. Het lijkt bijna alsof je blij mag 

zijn als een kredietverstrekker je als klant wil hebben. 

Ben je eenmaal klant en zijn er aanpassingen of wijzi-

gingen gewenst, dan wordt de klantbeleving er niet be-

ter op. Deze frustratie delen wij samen met onze klan-

ten, iedere dag. Mijn vuur wordt aangewakkerd om dit 

om te zetten in energie voor mezelf en ons hele team. 

Wij willen en gaan de beleving van onze klanten 180 

graden draaien.

Onze ‘ToekomstViisi’: door klanten op een slimme ma-

nier informatie te laten delen, kunnen wij binnen 

zeer korte tijd de financiering klaar hebben staan en 

de noodzakelijke risico´s hebben gedekt. We hebben 

de klanttevredenheid hiermee volledig in eigen hand. 

Al onze klanten gaan met een WOWgevoel naar (hun 

nieuwe) huis. 
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‘Wij willen en gaan 

de beleving van onze 

klanten 180 graden 

draaien’

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN 

IN ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HUN 

KLANTEN HET BESTE GEVEN WAT IN 

HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN…’ ZET VVP 

DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.
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