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Bestuursverslag
Bij Syncasso geloven we dat creditmanagement altijd beter kan. Niet alleen
voor onze opdrachtgevers, maar ook voor hun debiteurklanten en voor de
maatschappij. Onze kracht? Een ijzersterk team in combinatie met waardevolle inzichten uit data. Want met de kennis vanuit de data maken we het
verschil. We zijn altijd op zoek naar manieren om de algoritmen van onze
voorspelmodellen te verbeteren. Zo incasseren we beter en belasten we
debiteurklanten minder. We onderscheiden verschillende type klantdebiteuren. Voor elk type klant ontwikkelen we een eigen benadering. Bewezen
effectief en met veel aandacht voor taalvaardigheid. Met begrijpelijke,
motiverende taal brengen we debiteurklanten in beweging om samen het
betalingsprobleem op te lossen. Zo combineren we de hoogste incassoscores met de minste negatieve impact. We Cash. We Care.

Het Jaarverslag 2019 is midden in de Covid-19 crisis opgesteld. Het is nu
nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn voor de Nederlandse maatschappij en de economie. Maar het is zeker dat de gerechtsdeurwaardersbranche - en dus ook Syncasso – wordt geraakt door deze crisis. Dat heeft
invloed op de manier waarop we in dit verslag terug- en vooruitkijken. We
kijken met bescheidenheid terug op 2019 en laten met gepaste zorg onze
blik schijnen op 2020 en 2021.

Michaël Brouwer
CEO Syncasso

Ondanks deze onzekerheid bouwt Syncasso verder op een stevige basis. De
strategische doelen en koers die we in 2019 hebben neergezet, bieden
houvast voor de toekomst. In 2019 hebben we laten zien waar we voor
staan en hoe we de toekomst zien. Met als belangrijkste strategische
keuzes: het nemen van verantwoordelijkheid in het schuldendomein, onze
keuze voor corporate opdrachtgevers, het vernieuwen van onze IT
omgeving en het voortdurend verbeteren en innoveren door de toepassing
van data. Het fundament van deze koers is ons team: bevlogen vakmensen
die met plezier samenwerken en zich elke dag inzetten om persoonlijke en
slimme oplossingen te realiseren.
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Belangrijke ontwikkelingen voor de
Gerechtsdeurwaardersbranche

We zien een doorbraak van de neerwaartse prijsspiraal in de gerechtsdeurwaardersbranche. Deze omslag komt in de eerste plaats door
regelgeving vanuit de KBvG. De ‘Verordening Begrenzing tarieven
Gerechtsdeurwaarders’ is in 2020 goedgekeurd door de Minister van
Rechtsbescherming en wordt zelfs verankerd in wetgeving. Deze regelgeving zorgt voor een betere balans tussen de onafhankelijkheid van
het ambt en het vrije ondernemerschap in het kader van de afspraken
met opdrachtgevers. Daarnaast is de inhoud van de Verordening overgenomen in het rapport van de commissie Oskam. De commissie
adviseert om de Btag tarieven aan te passen met een éénmalige indexering.
Op deze manier kunnen de verhoogde eisen die de afgelopen jaren aan
het beroep zijn gesteld weer in lijn komen met de vergoeding die
daarvoor berekend mag worden aan de debiteurklant.
De implementatie van de wetgeving vereenvoudige beslagvrije voet zal
naar verwachting op 1 januari 2021 eindelijk plaatsvinden. Nog verdere
uitstel vinden wij onacceptabel en maatschappelijk onverantwoord. Het
uitstel van de wetgeving staat lijnrecht tegenover de brede schuldenaanpak waar de overheid voor staat. Daarnaast is de verbreding van het
Beslagregister vertraagd. Ook dit draagt niet bij aan het inperken van de
schuldenproblematiek. We dringen er daarom bij de overheid op aan
het Beslagregister zo snel als mogelijk te verbreden.

Verantwoordelijkheid nemen in het
schuldendomein

We Care. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Niet
alleen voor de debiteuren van onze opdrachtgevers, maar ook voor de
aanpak van de schuldenproblematiek in heel Nederland. We geloven dat
deze aanpak begint met inzicht in de eigen schuldensituatie voor alle
debiteurklanten.
In 2019 waren we nauw betrokken bij de lancering Schuldenwijzer: een
online platform dat mensen met schulden eenvoudig inzicht geeft in
hun situatie. Het platform is ontwikkeld door de SNG en de KBvG,
geheel in lijn met de visie van Syncasso en de rol die de gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein zou moeten hebben.

We zijn trots op deze stap voorwaarts, maar ook teleurgesteld dat
Schuldenwijzer nog niet door de politiek breed omarmd is. De nieuwe
versie van het Digitaal Beslagregister is een goed begin, maar om de
brede schuldenproblematiek aan te pakken is volledig inzicht in alle
schuldachterstanden nodig. Dat kan niet zonder financiële steun van de
overheid. Daarom blijft Syncasso zich ook in 2020 en verder inzetten
voor de initiatieven Schuldenwijzer, het Schuldenknooppunt en de
Nederlandse Schuldhulproute. Als we deze drie initiatieven samenbrengen, zijn we ervan overtuigd dat we de schuldenproblematiek bij de
kern kunnen aanpakken.

Businessplan

In het businessplan 2019 gebruikten we drie thema’s die in samenhang
de kwaliteit en het niveau van onze dienstverlening verhogen voor al
onze stakeholders.
• Geloof in eigen kunnen: een thema dat we in 2018 al omarmden om
onze bedrijfscultuur te ontwikkelen. Een bedrijfscultuur die een actieve houding stimuleert. Want alleen door voortdurend te focussen op
ontwikkeling kom je echt verder. Hiervoor gebruiken we (online)
trainingen, workshops, workouts en opleidingen. Persoonlijke ontwikkeling, performance en plezier in het werk vinden we erg belangrijk
binnen Syncasso. Deze onderwerpen bespreken we elke maand met
het team.
• Slim werken: met slimme technologie voorkomen we acties die te
weinig bijdragen aan het resultaat. Dat is een lerend proces waarin we
voortdurend evalueren en AB-testen om onze ICT en workflows te
optimaliseren. Dat levert niet alleen doorlooptijdverkorting, kostenbesparing en verbetering van de resultaten op, maar ook een verbeterde
concurrentiepositie.
• Effectief incasseren: we incasseren effectief met geïntegreerde score
modellen en digitale communicatie. Zo zorgen we dat we de juiste
dingen op het juiste moment doen. En dat verhoogt weer het betaalgemak en daarmee de tevredenheid van debiteurklanten.
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Tevreden over 2019

In 2019 scoorden we de hoogste incassowaarden en de beste kwalitatieve performance voor onze opdrachtgevers. Ons bedrijfsresultaat en
onze liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s waren nog nooit zo goed. En de
efficiency van onze processen verbeterde door doorlooptijdverkorting
op basis van kwaliteit. De koers die we in 2018 hebben ingezet, vertaalde zich in 2019 in een stabiel, voorspelbaar jaar waarin we grip hadden
op onze plannen en budgetten.

Bestuur

Het bestuur van Syncasso bestaat uit Michaël Brouwer, Joop Tromp,
Jemuël Wilkes en Clemens Waters. Vier ervaren gerechtsdeurwaarders.
Zij verdelen de aandachtsgebieden als een strak gestuurde procesorganisatie met oog voor detail. Dankzij deze samenstelling kunnen we als
organisatie snel reageren op ontwikkelingen en tegelijkertijd de kwaliteit
binnen de processen garanderen. Het bestuur wordt ondersteund door
een gedreven managementteam dat bestaat uit vakspecialisten.

De focus van ons financiële beleid lag in 2019 op de optimalisatie van
het rendement. Dit is nodig omdat de gerechtsdeurwaardersbranche
steeds verder krimpt. Een belangrijke oorzaak is nog steeds het hoge
griffierecht, waardoor het kostenrisico om een gerechtelijke procedure
te starten hoog is. Daarnaast optimaliseren onze opdrachtgevers hun
processen, waardoor ze minder opdrachten overdragen. Ondanks deze
krimp, namen de omzet en het rendement van Syncasso in 2019 toe.
Dat is te danken aan de processen die we in gang hebben gezet om het
rendement van onze portefeuilles te verbeteren.
Ons rendement overtrof in 2019 zelfs onze prognoses. Hierdoor konden
we onze schuldpositie versneld afbouwen en was er meer ruimte voor
(toekomstige) investeringen. Dat betekent onder andere dat we onze
lange termijn ICT visie kunnen realiseren. Later in dit jaarverslag
vertellen we meer over onze ICT-roadmap.
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Kerncijfers
2019

2018

>> Omzet
>> EBITDA
>> Bedrijfsresultaat

27,1
5,0
4,3

25,8
3,9
3,2

>> Balanstotaal
>> Balanstotaal conform BFT
>> Eigen Vermogen

42,9
30,1
22,3

40,8
27,5
19,1

>> Solvabiliteit
>> Liquiditeit

74%
2,27

69%
1,42

miljoen

Michael Brouwer
CEO Syncasso
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2019

2018
Totaal Geïncasseerd

Uitgebrachte exploten

Totaal Geïncasseerd

Uitgebrachte exploten

€ 157,2 mln

225.605

€ 147,9 mln

205.970

Dagvaardingen

Betaalde griffierechten

Dagvaardingen

€ 4,3 mln

30.501

Betaalde griffierechten

€ 4,7 mln

Bezoekers website

Inbound calls

Bezoekers website

Inbound calls

329.549

201.261

346.179

221.798

Ontvangen Chats

Klachten

Ontvangen Chats

Klachten

13.922

719

12.894

686

29.653
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Ons team
Bij Syncasso werken 293 professionals die elkaar aanvullen, uitdagen en vooral
veel plezier in hun werk hebben. Ze willen altijd weten hoe het (nog) beter kan
en worden daarbij ondersteund door de beste voorspelmodellen, de modernste
systemen en een breed pakket aan opleidingen en trainingen gericht op
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Van E-learning tot gamificatie en
een breed aanbod aan gratis online trainingen van GoodHabitz. We leggen de lat
dus hoog. Dat begint bij geloof in eigen kunnen. Onze medewerkers ontdekken
samen met hun team waar zij de meeste waarde toevoegen aan de performance. Elke maand bespreken we met onze medewerkers waar zij energie van
krijgen en hoe het gaat met de opleidingen en trainingen.
In 2019 hebben we flexibele arbeidsvoorwaarden geïntroduceerd die meebewegen met de persoonlijke situatie van onze collega’s. Zo kunnen we nog beter
aansluiten op de gewenste balans tussen leven en werken. Tot slot is de samenwerking met onze Ondernemingsraad positief en constructief. Gebaseerd op
wederzijds respect en de ambitie om elkaar als OR en directie te versterken.

Betrokkenheid

Het Covid-19 virus heeft een grote impact onze organisatie. Daarom is dit jaarverslag niet compleet zonder aandacht te besteden aan de manier waarop ons
team omgaat met de maatregelen. We zijn enorm trots op de inzet en motivatie
van onze mensen. Dankzij hun betrokkenheid blijft onze organisatie binnen de
beperkingen van thuiswerken en de anderhalve meter samenleving functioneren.
Verbinding is nu extra belangrijk. Daarom hebben we extra ingezet op interne
communicatie. We organiseren virtuele borrels, sportlessen en pub quizzen die
goed bezocht worden. Naast ons Yammer intranet, sturen we wekelijks een
HeadsUp om alle collega’s op de hoogte te houden van de voortgang.
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De keuze voor
corporate
opdrachtgevers
Syncasso kiest voor corporate opdrachtgevers, een bepalende factor voor
onze goede resultaten. Deze opdrachtgevers hebben grote portefeuilles,
waardoor ze optimaal profiteren van onze geautomatiseerde processen en
algoritmes. Door data grondig te analyseren, hebben we meer en beter
inzicht in de dynamiek van onze portefeuilles en kunnen we proactief en zij
aan zij met onze opdrachtgevers samenwerken. Dat is de kracht van data-driven creditmanagement.
Onze focus op grote opdrachtgevers heeft ons nog meer gebracht. Zo
werken we nog beter samen binnen onze organisatie. Waar we eerder onze
aandacht moesten verdelen over vestigingen en branches, richten we ons
nu volledig op de opdrachtgever. We hebben deze duidelijke strategische
koers in een vroeg stadium aan onze medewerkers gecommuniceerd, zodat
onze teams genoeg tijd en ruimte hadden om een vertaling te maken naar
hun eigen activiteiten. En met succes. We zien nu nog meer persoonlijk
commitment aan onze doelstellingen. De uitdaging om het steeds beter te
doen leeft in alle lagen van de organisatie.
Kortom: door de combinatie van data-driven creditmanagement en een
ijzersterk team hebben we gebouwd aan slimmere processen met als
gevolg hogere klanttevredenheid en betere resultaten.
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Partnership met onze
opdrachtgevers
We werken niet voor, maar met onze opdrachtgevers. Een partnership. Deze partnerships zijn
in 2019 versterkt op basis van belangrijke nieuwe inzichten. We analyseerden de opbouw en
verhouding van de incassowaarden en koppelden deze uitkomsten aan de resultaten van de
individuele processtappen. Dankzij deze inzichten konden we samen met onze opdrachtgevers processen beter op elkaar afstemmen en de incassowaarden - zowel financieel als maatschappelijk - verbeteren. Daarnaast hebben we nieuwe KPI’s ontwikkeld om processen efficienter en effectiever in te richten. Ook de communicatieprocessen met debiteurklanten zijn
verbeterd: minder belastend voor debiteurklanten en minstens zo effectief.

Groeisessies

We slaan ook de handen ineen met onze opdrachtgevers om maatschappelijke, politieke en
juridische knelpunten aan de orde te stellen. Onze Groeisessies zijn daar een mooi voorbeeld
van. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we hoe we maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen in onze werkwijze kunnen integreren.

Aanbestedingen

In 2019 werden de portefeuilles van een aantal grote opdrachtgevers opnieuw aanbesteed.
Een belangrijk moment, waarbij we opnieuw werden getoetst op onze toegevoegde waarde.
We zijn er heel trots op dat we bij alle bestaande opdrachtgevers als beste uit de aanbesteding
kwamen. Alle bestaande samenwerkingen zijn dus vernieuwd, maar we wonnen ook aanbestedingen van nieuwe klanten. We zijn in de ‘winning mood’, deze energie voel je op onze
werkvloer.

De beste in de benchmark

Succesfactoren zijn de integratie van relatiebeheer en operatie per opdrachtgever. Met
data-analyses meten we voortdurend de effecten van de incasso-activiteiten. En met
AB-testen zoeken we naar verbeteringen in de benadering van klantdebiteuren. Dankzij onze
IT-omgeving kunnen we deze inzichten razendsnel implementeren. De combinatie van onze
data-gedreven processen en de beste incassoprofessionals zorgt dat we benchmarks winnen.
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€

Debiteurklanten
We Cash. We Care. Het betekent dat we oog hebben voor debiteurklanten. We willen steeds meer
inzicht krijgen in hun gedrag en situatie en onze aanpak daarop afstemmen. Daarom hebben we in
2019 veel onderzoek gedaan en op basis van de uitkomsten nieuwe innovaties ontwikkeld.

Focus op laagtaligheid

In 2018 deden we in samenwerking met de RUG het onderzoek ‘Lezen is niet Begrijpen’, een onderzoek
naar laaggeletterdheid onder debiteurklanten van Syncasso. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de
debiteurklanten laagtalig is. Zij belanden verder in de schulden door ingewikkelde communicatie van
schuldeisers en schuldhulpverleners. In 2019 hebben we het onderzoek verder uitgerold door onder
andere seminars te organiseren voor vertegenwoordigers uit de hele schulddienstverleningsketen. De
uitkomsten brachten veel teweeg. Zo is het onderzoek voor veel (overheids)organisaties aanleiding
geweest om begrijpelijker te communiceren met laag taalvaardigen.
In onze eigen organisatie was het onderzoek aanleiding om onze communicatiemiddelen een stuk
toegankelijker te maken. Zo hebben we onze website aangepast en veel toegankelijker gemaakt voor
debiteurklanten die laag taalvaardig zijn. Door de toevoeging van een Social Connector aan ons contactcenter is het nog makkelijker om met Syncasso in contact te komen via WhatsApp en andere chatplatforms. Verder ontwikkelden we animatievideo’s die ingewikkelde incasso-onderwerpen begrijpelijk
maken en introduceerden we een speciale debiteurennieuwsbrief waar debiteurklanten zich massaal
voor inschreven.

€

Begrijpelijke dagvaarding

Ook gerechtelijke incassodocumenten kunnen een stuk laagdrempeliger. Eerder hebben we onderzocht
dat een visueel dwangbevel erg goede resultaten geeft: veel meer oplossingen zonder dat we daar
dwangmiddelen voor hoefden in te zetten. In 2019 hebben we in samenwerking met de Stichting ABC
een dagvaarding ontwikkeld voor laag taalvaardigen. In 2020 is deze dagvaarding in gebruik genomen,
nu werken we aan verdere verbeteringen op basis van de feedback die we van rechters krijgen.
Voor onze inspanningen rondom begrijpelijke incassocommunicatie zijn we zelfs bekroond als
Taal-ambassadeur/Bruggenbouwer. Daar zijn we erg trots op.
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Innovatie
Syncasso is altijd in beweging. Onze innovaties worden
gedreven door onze opdrachtgevers en debiteurklanten. Zo
organiseren we Groeisessies met onze opdrachtgevers om
te sparren over kansen voor innovatie. In onze Groeisessie
over Open Banking en PSD2 gingen we met opdrachtgevers
in gesprek over passende en haalbare betalingsregelingen.
In de praktijk houdt een betalingsregeling vaak namelijk niet
meer dan drie maanden stand, omdat de debiteurklant voor
onvoorziene financiële uitdagingen komt te staan. Gesteund
door het enthousiasme van onze opdrachtgevers ontwikkelden we ‘Goed geregeld’ – een PSD2 toepassing die op basis
van de bankrekeninginformatie van de debiteurklant een
regeling voorstelt die meebeweegt met de maandelijkse
betaalcapaciteit. We introduceren de toepassing medio
2020.

Machine Learning en A.I.
We hebben in 2019 veel bereikt op het gebied van data-analyse en voorspelmodellen. We ontwikkelden NEX, een nieuw
voorspelmodel om de proportionaliteit van voorgenomen
executiemaatregelen te bepalen. Door de geldstroom die op
gang komt als gevolg van een executiemaatregel te voorspellen, is de afweging om de executie al dan niet door te
zetten een stuk eenvoudiger. Bovendien bespaart het de
debiteurklant onnodige kosten en stress.
Daarnaast optimaliseerden we de voorspelkracht van ons
voorspelmodel Verhaalscore, een model om de betaalcapaciteit voor een vordering te bepalen. Door nieuwe dataelementen toe te voegen, maakt het model nu ook onderscheid naar verschillende typen vorderingen en de looptijd
van de behandeling.
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Lange termijn visie:
ICT-roadmap
Syncasso staat voor data driven creditmanagement. We willen optimaal gebruikmaken
van Artificial Intelligence en Machine Learning om de beste, persoonlijke incassocommunicatie te bieden. Daarom hebben we - in nauw overleg met onze opdrachtgevers een ICT-roadmap ontwikkeld. Doel van dit plan: het realiseren van real time/near time
uitwisseling op dataveldniveau tussen interne en externe applicaties. De fasering
hiervan hebben we in de ICT-roadmap afgestemd op de reeds voorziene ICT-ontwikkeling en bij onze grootste opdrachtgevers. Op deze manier kunnen zij direct
gebruikmaken van de nieuwste technologieën.
De ICT-roadmap hanteert drie uitgangspunten: Privacy by design, Security by design
en Ethics by design.
Privacy by design: Het borgen van de veiligheid en de integriteit van het gebruik van
persoonsgegevens is geïntegreerd in de ontwikkeling van al onze systemen. We passen
alle door de AVG gestelde voorwaarden structureel toe.
Security by Design: Veiligheid staat voorop bij de verwerking van persoonsgegevens
en het gebruik van A.I. Met Security by Design garanderen we onder andere gescheiden opslag en verwerking van de data, waardoor de data afzonderlijk van elkaar geen
betekenis heeft. Daarnaast testen we voortdurend en proactief of er kwetsbaarheden in
de infrastructuur zijn geslopen. Zo minimaliseren we de kans op oneigenlijk gebruik.
Ethics by Design: Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze voorspelmodellen. Bij
het ontwerp van de modellen en bij elke iteratie voorkomen we dat vooroordelen
bewust of onbewust een rol kunnen spelen. Het gebruikte algoritme moet eenvoudig
en begrijpelijk uitlegbaar zijn. De uitkomsten van de voorspelmodellen worden
autonoom ingezet, maar zijn aanpasbaar op basis van menselijke waarneming.
Ons compliance- en kwaliteitsmanagement ziet daarop toe.
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Compliance en
security
Bij Syncasso hebben we grip op onze systemen en processen en bieden we
diensten van het hoogste niveau. Onze certificeringen vormen het bewijs.

Certificeringen

We voldoen aan de kwaliteitseisen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat is voor ons niet meer dan vanzelfsprekend. Maar we leggen de lat hoger. We zijn in het bezit van een ISAE 3402
Type II Assuranceverklaring van een Register EDP-auditor voor ons risicomanagement in 2019. Daarnaast zijn we gecertificeerd voor ISO 9001|2015 voor
kwaliteitsmanagement, ISO 27001|2017 voor informatiebeveiliging en AFM
voor de behandeling van financiële vorderingen die betrekking hebben op
hypothecair krediet, consumptief krediet en betaalrekeningen. Hiervoor heeft
ons kwaliteitsmanagement het hele verslagjaar door interne audits uitgevoerd.
Bovendien is Syncasso initiatiefnemer en koploper van de normering Social
Responsible Credit Management. In 2020 vinden de eerste audits plaats.

Security by design

Informatiebeveiliging is verankerd in onze systemen. Onze automatiseringssystemen en -infrastructuur worden gemonitord om mogelijke
kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen. Hiermee mitigeren we
het risico op ongewenste toegang tot vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens.
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Financiën
Syncasso onderneemt in het spanningsveld van ambt en ondernemerschap.
Winst maken is een kerntaak van onze onderneming, maar dan wel binnen de
grenzen van het ambt. Het ondernemerschap zorgt ook voor flexibiliteit en
innovatie. Zo hebben we in 2019 een aantal innovaties op de markt gebracht en
verbeteringen ontwikkeld voor de ambtelijke- en creditmanagementprocessen.
Daarnaast zijn zowel de effectiviteit, de winstgevendheid en de financiële buffers
verbeterd ten opzichte van 2018.

Omzet en Resultaat

Over 2019 hebben we een bruto omzet resultaat gerealiseerd van € 27,1 miljoen.
Een stijging van ca. 5% ten opzichte van 2018. Dankzij deze stijging hebben we in
2019 een verbeterd resultaat voor belastingen kunnen realiseren. En door de
focus op kostenbeheersing bleven de bedrijfskosten in lijn met 2018. Het resultaat voor belastingen over 2019 bedroeg ruim € 4,3 miljoen. Dat biedt voldoende
ruimte om te blijven investeren in onderzoek en innovatie.

Liquiditeit en Solvabiliteit

Net als het resultaat zijn ook de ratio’s voor de liquiditeit en de solvabiliteit verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ultimo 2019 bedraagt de liquiditeit 2,27 (2018:
1,42) en de solvabiliteit 74% (2018: 69%). Beide ratio’s zijn berekend conform de
systematiek van het Bureau Financieel Toezicht op basis van de verslagstaten.
Aan de met de bank overeengekomen ratio’s is ultimo 2019 ruimschoots voldaan.

Investeringen

Om onze positie te versterken, hebben we voor 2020 verdere investeringen
gepland in data driven creditmanagement, digitalisering, kennis van debiteurklanten en de toepassingen daarvan. De omvang van de investeringen in 2020 is
afhankelijk van de impact van het Covid-19 virus. Op basis van de huidige en
verwachte liquiditeit kunnen we de geplande investeringen uit eigen middelen
financieren.
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Vooruitblik & Dank
2019 was een goed jaar. In 2020 gaan we verder op deze ingeslagen
weg. We werken met opdrachtgevers die bij ons passen en willen
samenwerken om elkaar te versterken. We blijven ons inzetten voor
begrijpelijke en toegankelijke incassocommunicatie in zowel het
minnelijke als het gerechtelijke incassoproces. En focussen meer op de
lange termijneffecten van ons handelen. Waardoor we alleen acties
inzetten die het gewenste resultaat opleveren, zonder het probleem te
verschuiven naar een andere schuldeiser.
De verwachtingen voor 2020 zijn onzeker. Op het moment van het
vaststellen van de jaarrekening zien we door het Covid-19 virus een
omzetdaling van behoorlijke omvang. Het is nog onduidelijk of – en zo
ja welk deel van – deze omzet later alsnog wordt gerealiseerd.
Syncasso zet in op ICT-investeringen die niet alleen lange termijn
waarde opleveren voor onze opdrachtgevers, partners in de schulddienstverleningsketen en onze eigen organisatie, maar ook bijdragen
aan sociaal maatschappelijke waarden. Met onze ICT-roadmap willen
we data toegankelijk maken voor de lange termijn. Met Artificial Intelligence en Machine Learning zorgen we voor de optimale connectie
met opdrachtgevers en andere spelers in de schulddienstverlening.
We willen ons team bedanken voor hun inzet, loyaliteit en gedrevenheid. En onze opdrachtgevers, leveranciers en ketenpartners voor het
vertrouwen en de plezierige samenwerking.
We Cash.
We Care.
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