Nederlanders ontrafelen
hun geldknoop.
Eeuwenlang bepaalde de bank hoe de klant met haar kon
communiceren. Dat tijdperk nadert zijn einde, met dank aan
disruptieve digitale technologie. Klanten willen hun geldzaken regelen zoals dat voor hen het best uitkomt. Banken die
hen daarin niet bedienen maken zich kwetsbaar. De omslag
vergt van banken een zorgvuldige, stapsgewijze migratie van
systemen – en dus een Tech-partner die het klappen van de
zweep kent.
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Hoe ‘de silo’s’ elkaar kunnen versterken
De tijd is voorbij dat ieder gezin één bank had, gevestigd om de hoek, die alle geldzaken afhandelde met overschrijfkaarten en spaarbankboekjes. De nieuwe eeuw is een tijd van online bankieren, internationale beleggingen en complexe leaseconstructies . Dat het daarbij niet zal blijven,
staat als een paal boven water. Voor consumenten betekent dit dat hun financiële huishouding
complexer wordt. Ze zoeken overzicht – en stuiten dan op dienstverleners die informatie presenteren op een manier die aansluit bij hun systemen, niet bij hun klanten: gesegmenteerd in plaats
van gebundeld. Ofwel, ze zoeken connected banking, een manier van bankieren die hun behoeften centraal stelt.
Er is dus een markt voor dienstverleners die overzicht bieden. Dat kunnen startups zijn, geholpen
door Europese regelgeving die financiële instellingen tot transparantie dwingt. Wanneer zij de
overhand krijgen en consumenten via hun portals geldzaken gaan regelen, komen de huidige
financiële instellingen op het tweede plan te staan.
Voor banken is het daarom zaak zelf werk te maken van connected banking voor hun klanten.
Dat betekent het loslaten van een structuur die in de afgelopen decennia ontstaan is, de organisatie in silo’s van verschillende producten: betaalrekeningen voor consumenten, zakelijke leningen, vermogensopbouw, verzekeringen, enzovoort. Deels is de silovorming historisch gegroeid,
onder meer door fusies van verschillende banken, deels wordt ze in stand gehouden door weten regelgeving. Banken hebben op dat laatste vlak meer beperkingen dan een startup die in opdracht van de consument werkt. De uitdaging is dan om binnen de wet tóch zicht en handvatten
te bieden aan de consument of ondernemer.
De consequentie van de silo’s is doorgaans dat onderdelen van de organisatie en hun ICT-systemen langs elkaar heen werken . Dat zet banken op een achterstand ten opzichte van de startups.
Die kunnen bij nul beginnen, terwijl banken bestaande systemen moeten omvormen zonder dat
de continuïteit van de dienstverlening gevaar loopt. De expertise om zo’n omvangrijke transitie
gecontroleerd plaats te laten vinden is vaak niet of nauwelijks in huis.

www.topicus.nl

0570 662 662 | info@topicus.nl

Singel 25, Deventer

Drie cases
1.

Een consument heeft een nieuw huis op het oog. Hij moet snel weten hoeveel hij kan
bieden, want er zijn veel gegadigden. Zijn huidige woning heeft een hypotheek in meerdere
delen, waarvan er één gekoppeld is aan een levensverzekering. Hij bezit een aandelenportefeuille die hij eventueel deels kan liquideren voor de aankoop van het nieuwe huis.
Zijn hypotheekadviseur kan op basis van zijn inkomen vrij snel uitzoeken welke banken de
gunstigste aanbiedingen hebben en welke maandlasten daarbij horen. Maar kan hij zijn
levensverzekering meenemen? Is het gunstig om aandelen te verkopen? Welke documenten
willen de verschillende banken zien en wat zijn eigenlijk de gevolgen voor zijn pensioenopbouw? Er zou een platform moeten bestaan dat hem een integraal inzicht geeft in al die
vragen, zodat hij zelf of met een adviseur zijn droomhuis kan aankopen.

2.

Een ondernemer heeft plotseling een ‘hitproduct’, een buitenkans voor zijn bedrijf om snel
te groeien. Hij heeft gauw productiecapaciteit en verkoopmedewerkers nodig om in de
vraag te kunnen voorzien. Zijn bestaande kredietlijn bij de bank is onvoldoende. Hoe komt
hij aan liquiditeit? Misschien wil de bank het krediet verruimen, misschien kan hij zijn pand
verkopen en terug huren, misschien kan hij machines leasen in plaats van kopen, misschien
moet dat allemaal tegelijk – maar in welke verhouding? Er is vast een adviseur te vinden die
het allemaal voor hem uitzoekt, maar eigenlijk heeft hij een platform nodig dat alle mogelijkheden voor hem inzichtelijk maakt en doorrekent. Voordat de buitenkans voorbijgaat.

3.

Een ondernemer wil pensioen veiligstellen voor zichzelf en voor zijn medewerkers. Hij heeft
zelf nog een klein pensioen uit de tijd dat hij in loondienst was. Ook zijn medewerkers hebben een pensioengeschiedenis, behalve de jongeren. Die laatsten zijn allicht niet zo geïnteresseerd in pensioen, maar de ondernemer vindt dat hij uit het oogpunt van goed werkgeverschap toch een voorziening voor hen moet treffen. Om een gunstige pensioenverzekering af
te sluiten, die met de omstandigheden rekening houdt en de rol van de overheid meeweegt,
moet er een platform bestaan waar hij alle pensioengeschiedenissen kan uploaden, alsmede
alle wensen van zijn medewerkers, om tot een optimaal resultaat te komen.
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Open tijdens de verbouwing
Banken zien de uitdagingen waar de veranderende markt hen voor stelt. Het schetsen van vergezichten is eenvoudig, maar hoe kom je daar, als je weet hoeveel verschillende systemen je in
huis hebt – of erger nog, als je dat eigenlijk niet goed weet. De zoekrichting ligt voor de hand:
niet zelf het wiel uitvinden, maar een partner zoeken die succesvol meerdere transities naar
connected banking heeft begeleid.
Kritieke systemen verander je stap voor stap. Beginnen met een kleine toepassing naast de
bestaande, dan stap voor stap functionaliteit overbrengen. Nieuwe, toekomstbestendige
functionaliteiten toevoegen, terwijl de oude systemen langzaam uitfaseren. Tegelijkertijd de
werkprocessen in de organisatie mee veranderen. Zo ontstaat een oplossing die voldoet aan de
nieuwe businesscase, terwijl de risico’s voor de operationele activiteiten minimaal zijn en de
‘business’ kan groeien.
Om zo’n opeenvolging van kleine transities, ieder met hun eigen (technische) risico’s vloeiend
te laten verlopen, is diepgaande kennis van de betrokken IT-systemen nodig. Iedere bank heeft
ergens nog wel een systeem draaien op basis van verouderde software waarover de kennis
vervaagd is. Alleen een externe partij die meerdere klanten bedient kan het zich veroorloven
deze kennis scherp te houden en transities beheersbaar te begeleiden en te implementeren.
Tijdens al die stappen kijken toezichthouders als DNB en AFM uiteraard mee. Op ieder moment
moet niet alleen de technische continuïteit geborgd zijn, maar ook aan regelgeving worden
voldaan. Wanneer een bank de transities samen met een partner gestalte geeft, moet ze erop
kunnen vertrouwen dat die partner zich bewust is van de wet en in staat is eraan te voldoen.
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Topicus als partner
Topicus heeft jarenlange ervaring met Tech-oplossingen voor de financiële wereld: bouw en
onderhoud van de grote systemen die de bankwereld draaiende houden, maar ook innovatieve
apps die een glimp van de toekomst laten zien. Topicus bezit de kracht om die twee bij elkaar te
brengen, dat wil zeggen de grote systemen te transformeren om ze rijp te maken voor de toekomst. Twee voorbeelden:
1.

Fyndoo is een door Topicus ontwikkelde toepassing om het midden- en kleinbedrijf te
helpen zijn kredietverstrekking te managen. De Business-module helpt een bedrijf bij een
snelle scan die de kans op krediet voorspelt. De Advice-module legt een koppeling met de
boekhouding en andere financiële systemen, om automatisch de benodigde informatie in
te lezen. Op basis van die gegevens verzamelt de module vervolgens kredietmogelijkheden
met een hoge slaagkans. Tot slot komt via de Lending-module het krediet tot stand en vindt
tijdens de looptijd het beheer plaats. Zo biedt Fyndoo een geïntegreerd pad van kredietbehoefte naar kredietmanagement, op een manier die zowel voor het bedrijf als voor de
geldverstrekker meer transparantie biedt.

2.

Voor diverse klanten ontwikkelde Topicus systemen die hen in staat stellen te voldoen aan
de aangescherpte compliance-eisen. In 2015 en 2016, bijvoorbeeld, werden nieuwe hypotheekregels van kracht die consumenten meer rechten geven, transparantie bevorderen en
onafhankelijk advies stimuleren. Voor consistent advies moet het banksysteem optimaal
geïntegreerd zijn met hypotheekadviessoftware en de advieskaders voor nieuwe en
bestaande klanten. Ook koppelingen met het kadaster, BKR en andere databronnen zijn
relevant en dragen bij aan een betere marktbediening en een goede beheersing van het
proces. De mogelijkheid al die informatie vanuit één systeem te onstluiten maakt niet alleen
het werk op de hypotheekafdeling efficiënter, maar stelt de compliance-afdeling ook in staat
aan te tonen dat de bank zorgvuldig te werk gaat.

Topicus richt zich op fintech software-oplossingen voor banken en andere financiële instellingen.
Het levert die aan grote, middelgrote en kleine bedrijven, maar probeert steeds vaker ook zelf
producten in de consumentenmarkt te toetsen. Dat is de consequentie van een sterk geloof in
digitale disruptie en de visie om zelf te leren door te doen. Het krachtenveld in de financiële
wereld verandert, maar wie kiest voor Topicus doet mee in de voorhoede van connected
banking.
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Meer informatie over wat
onze software voor jouw
bedrijf kan betekenen?

Topicus: het IT bedrijf met impact
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