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Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden.

ANVA magazine is een uitgave van ANVA BV

Roel van Dijk
Directeur ANVA

Het is niet de eerste keer dat ik schrijf over 
innovatie. ANVA verandert continu en vindt 
zichzelf opnieuw uit. We voeren de agile 
werkwijze steeds verder door in ons bedrijf, 
bijvoorbeeld door het werk op te hakken in 
nóg kleinere blokjes. Het maakt onszelf en 
onze software fl exibeler, zo kunnen we 
beter op actuele ontwikkelingen inspelen. 
Het helpt ons bovendien om zelf, of in 
samenwerking met partners, vaker en 
sneller innovaties uit te leveren. 

Het uitleveren van innovaties heeft soms 
nét wat meer tijd nodig dan ik graag zou 
willen, maar tegelijkertijd verloopt het ook 
wel eens veel sneller dan verwacht.
Voorbeelden daarvan zijn Safebay en 
onze blockchainontwikkelingen. Die 
begonnen als experiment van ANVA’s 
Innovatielab, maar bleken al snel een 
perfecte oplossing te zijn voor de 
AVG-problematiek. Tijdens gesprekken die 

we voeren met klanten merkten we dat 
onveilige kanalen zoals WhatsApp en 
e-mail veel toegepast worden voor 
klantcommunicatie. Sommigen klanten die 
worstelen met AVG-richtlijnen grepen, bij 
gebrek aan beter, zelfs terug op fysieke 
post. Daar schrik ik van. Om hun een 
oplossing te bieden hebben we ons 
experiment daarom met de steun van 
brancheverenigingen beschikbaar 
gemaakt voor de totale branche. 

Ook binnen onze productlijnen maken we 
mooie stappen. Zo is het prolongeren in 
ANVA’s Backoffi  ce nog verder geoptima-
liseerd en ANVA Analytics heeft een mooie 
update gekregen, waarmee het een 
geschikt alternatief voor AMIS wordt. We 
leveren steeds meer nieuwe software-
componenten uit op ANVA Hub, ons 
cloudplatform. De HDN-koppeling is daar 
een voorbeeld van. Gebruikers van onze 
nieuwste oplossingen, zoals ANVA Rules 
en de ANVA Postbus, maken nu al gebruik 
van ANVA Hub.

Een innovatie is pas een oplossing als 
onze klanten de voordelen ervaren. 
Daarom laten we in dit magazine vooral de 
gebruikers aan het woord. Het maakt me 
trots om te zien dat zij als ambassadeurs 
onze innovaties omarmen. 
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e AVG versterkt de rechten rondom de privacy van 
personen. Deze aangescherpte wetgeving is een 
worsteling geworden voor veel bedrijven, zeker als 

het aankomt op het uitwisselen van privacygevoelige 
informatie. ‘Heel bijzonder’, vindt Justin. ‘Het beschermen 
van de privacy van je klanten zou niets nieuws moeten 
zijn. Een groot verschil sinds de handhaving van de AVG 
zijn de boetes die worden opgelegd als je niet netjes met 
die gegevens omgaat. Bedrijven zijn hierdoor wakker 
geschud en vragen zich af hoe ze samen met de zakelijke 
en particuliere klanten beter en veiliger kunnen omgaan 
met privacygevoelige informatie. Dat is een goede zaak. 
Maar het beschermen van de privacy van je klanten doe je 
niet om een boete te voorkomen. Dat doe je omdat je het 
allerbeste wilt voor je klanten.’ 

D

Safebay is een veilige chatapplicatie waarmee je eenvoudig 
persoonlijke informatie en documenten uitwisselt. Justin Schlee, 
strategisch directeur bij ANVA, vertelt hoe Safebay is ontstaan en 
waarom dat relevanter is dan ooit.

COMPLEXE SITUATIE
We hebben volgens Justin een complexe situatie met 
elkaar gecreëerd. ‘Met de komst van de AVG heb je 
toestemming nodig van klanten om hun gegevens te 
verwerken, maar voor het verwerken of uitwisselen van die 
informatie gebruiken we nog steeds systemen die niet 
veilig zijn’, zegt hij. ‘E-mails kunnen eenvoudig worden 
onderschept, tenzij ze op een ingewikkelde manier 
versleuteld zijn. Tools zoals WhatsApp worden beheerd 
door bedrijven die een businessmodel hebben ontwikkeld 
rondom het verzamelen en verkopen van klantdata’, 
vertelt Justin. ‘Het is geen fijn idee om privacygevoelige 
informatie uit te wisselen via deze systemen. Daarvan zijn 
consumenten zich ook steeds meer bewust.’

‘Consumenten 
worden zich 

steeds bewuster 
van hun 
privacy’

SAFEBAY: DE VEILIGSTE CHATAPPLICATIE VAN NEDERLANDSE BODEM

Coverstory  Justin Schlee, ANVA

ZOMAAR
e-mailen 
whatsappen
MET DE KLANT IS ECHT 

verleden tijd

OF

Coverstory  Justin Schlee, ANVA
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EEN VEILIGE CHATAPPLICATIE
Justin vindt dat iedereen toegang moet 
krijgen tot een veilige en professionele tool 
om informatie uit te wisselen. Hij geeft aan 
dat ANVA de branche bij dit dilemma wil 
helpen. Daarom is hij met het Innovatielab 
van ANVA aan de slag gegaan om zelf 
een oplossing te ontwikkelen. 

‘We hebben gezocht naar een oplossing 
die voor consumenten herkenbaar is. Een 
gemakkelijke tool die iedereen snapt en 
die hetzelfde werkt en te bieden heeft als 

de bekende platformen. Maar dan veilig. 
Daarnaast was het belangrijk dat bedrijven 
technisch met de applicatie kunnen 
koppelen. Het resultaat daarvan is 
Safebay’, vertelt Justin trots. ‘Safebay is 
een eenvoudige veilige chatapplicatie van 
Nederlandse bodem die gegevens niet 
aan derden verstrekt.’

AUTHENTICATIE VIA IDIN
Volgens Justin is authenticatie een van de 
grootste uitdagingen die ontstaan zijn door 
de komst van digitale communicatie. ‘We 

PROBEER SAFEBAY NU GRATIS MET ÉÉN COLLEGA 
OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE 
PAKKETTEN OP SAFEBAY.NL/BUSINESS

hebben geen eenvoudige en veilige 
manier om erachter te komen wie een 
e-mail of een bericht verstuurt. Om ons te 
identificeren versturen we bijvoorbeeld een 
kopie van ons paspoort via onveilige 
systemen. Deze documenten worden 
vervolgens bekeken door mensen die hier 
niet bevoegd voor zijn’, legt hij uit. 

‘Met Safebay kunnen gebruikers zich 
identificeren met iDIN. Dit is dezelfde 
techniek die banken gebruiken voor het 
internetbankieren. Hierdoor weet je altijd 

zeker met wie je aan het chatten bent. Het 
is zo simpel, daarom ben ik er zo 
enthousiast over.’

DIGITAAL KLANTAKKOORD
De combinatie van veilig informatie 
uitwisselen en authenticatie biedt enorm 
veel kansen. ‘Omdat je altijd weet wie er 
aan de andere kant zit, kun je offertes en 
andere documenten digitaal accorderen 
en retourneren’, noemt Justin als 

‘Een veilige tool 
die iedereen 

snapt’

voorbeeld. ‘Dat scheelt scannen, 
brievenbuspost en een hoop tijd. 
Daarnaast wordt het gesprek meteen 
vastgelegd, dus een apart 
gespreksverslag maken is niet meer nodig. 
Je kunt het eenvoudig bewaren en 
koppelen aan je klantdossier. Wil een klant 
liever persoonlijk contact? Dan kun je via 
Safebay met klanten videobellen.’

EEN ROBOT ALS PROCESBEGELEIDER
‘Om gebruikers van Safebay te 
ondersteunen hebben we het concept 

verder uitgebouwd met een chatbot’, 
vertelt Justin. ‘Bedrijven kunnen deze robot 
inzetten om bepaalde standaardprocessen 
te begeleiden, zodat die effectiever en 
efficiënter verlopen. Denk bijvoorbeeld 
aan de slotvragen bij het afsluiten van een 
verzekering. De chatbot kan die vragen 
stellen en de antwoorden verwerken. Het 
klachtenproces is een ander voorbeeld. 
Hierbij kan een klant via Safebay stap voor 
stap zijn klacht indienen onder begeleiding 

van een chatbot. Je kunt de bot zo 
inrichten dat hij ervoor zorgt dat de klacht 
vervolgens binnen een bepaalde tijd intern 
wordt opgepakt.’ 

GOED VOOR JE KLANT EN JE IMAGO
Hoewel de bewustwording van privacy en 
veiligheid een flinke sprong heeft 
genomen door de AVG zijn we er volgens 
Justin nog niet. ‘Ik zie nog steeds klanten 
gevoelige informatie versturen via e-mail 
of WhatsApp. Vergeet niet dat 
consumenten zich steeds bewuster worden 

over hun privacy en zelf op zoek gaan 
naar manieren om die beter te 
beschermen’, waarschuwt hij. 

‘Safebay is een mooie kans voor adviseurs 
om te laten zien dat ze de privacy van hun 
klanten écht belangrijk vinden. Dit draagt 
bij aan je betrouwbaarheid, 
professionaliteit en dus aan je imago.’ De 
tip van Justin om Safebay in gebruik te 
nemen? ’Gewoon doen! Er is geen reden 
om niet te starten. Wacht niet totdat uw 
klant u voor is.’

Coverstory  Justin Schlee, ANVA Coverstory  Justin Schlee, ANVA
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van NotarisID. Identifi catie is een belangrijk 
onderdeel van het werk van notarissen. De 
face to face controle hoort daarbij. In 
combinatie met het raadplegen van het 
BRP zijn de voorwaarden geschapen om 
NotarisID op eIDAS-niveau “hoog” 
(Europese richtlijnen voor het 
betrouwbaarheidsniveau van 
authenticatiemiddelen. red.) uit te kunnen 
geven. We zien hier een rol voor het 
notariaat omdat de behoefte aan 
betrouwbare digitale identifi catiemiddelen 
stijgt en het notariaat registers als het BRP 
mag raadplegen. Dat is voor ons echt 
nieuw én het is een innovatie die ook 
gebruikt kan worden voor andere 
toepassingen’, vertelt Bernadette. 
NotarisID is technisch bijna klaar voor 
gebruik en de lancering wordt begin 
volgend jaar verwacht.

PRIVACY-ECOSYSTEEM
Nadat de blockchainhype was 
losgebarsten, raakte de KNB al snel 
betrokken bij diverse blockchain 
initiatieven. Eén daarvan is de pilot met 
ANVA’s consortium blockchain. 
‘We verkennen de mogelijkheden van 
blockchain gecombineerd met Safebay. 
We zien dat als een privacy-ecosysteem’, 
zegt Bernadette. ‘De pilot is gericht op het 
verkennen en begrijpen van de materie. 
We testen verschillende usecases om te 

onderzoeken waar kansen liggen voor 
onze beroepsgroep en hoe we die vorm 
kunnen geven. Denk hierbij aan 
procesaanpassingen, governance-
vraagstukken en samenwerkingen in de 
ketens. Het notariaat kan een 
controlerende en toezichthoudende rol 
aannemen in dit ecosysteem en zo 
bijdragen aan de ontwikkeling van  
interessante mogelijkheden en 
toepassingen voor de fi nanciële branche.’

ACHTERBAN
Bernadette is erg blij met de bereidheid 
onder de leden om te participeren in de 
pilot. ‘Toen wij de oproep plaatsten onder 
onze leden met de vraag of zij een node 
(blockchainserver, red.) onder hun hoede 
wilden nemen mikten wij op 25 kantoren. 
Maar dat zijn er 75 geworden, dat is bijna 
10% van de kantoren in onze achterban’, 
zegt ze trots. ‘We onderzoeken de 
mogelijkheden van blockchain en andere 
innovaties zorgvuldig. Maar dat doen we 
alleen als we een duidelijke rol voor het 
notariaat zien en we erin geloven dat het 
experiment waarde biedt aan onze leden. 
We vinden het belangrijk dat we vroegtijdig 
betrokken zijn en aangehaakt blijven. Zo 
kunnen we meedenken en de 
toegevoegde waarde van het notariaat 
bewaken. Als wij deze kansen niet pakken, 
doet iemand anders het.’

KANSEN 
VOOR NOTARIS 
DANKZIJ 
PRIVACY- 
ECOSYSTEEM 

DIGITAAL AKTEVERKEER
Voor het akteverkeer en de 
ledenadministratie heeft de KNB een 
centraal platform ontwikkeld waar alle 
notarissen in Nederland op aangesloten 
zijn. Dit platform is daarnaast gekoppeld 
met diensten en software van 
ketenpartners. 

‘Door een interface met de belastingdienst 
hebben we het akteverkeer 
gedigitaliseerd. Iets waar voorheen 
koeriers aan te pas moesten komen. Het 
platform beschikt over een uitgebreide 
ledenadministratie die actuele informatie 
bevat over alle in het notariaat werkzame 
notarissen, kandidaat-notarissen en 
toegevoegd notarissen. Naast generieke 
gegevens als naam en vestiging bevat de 
applicatie informatie over opleiding en 
bevoegdheid. Controle op het digitaal 
akteverkeer is mogelijk omdat uitsluitend 
bevoegde notarissen beschikken over een 
geldig beroepscertifi caat waarmee akten 
digitaal kunnen worden ondertekend en 
over het platform kunnen worden 
getransporteerd’, licht Bernadette toe. 

NOTARISID
Doordat de KNB zich zo nadrukkelijk 
bezighoudt met digitalisering, was de stap 
naar innovatie snel gezet. ‘Een van de 
voorbeelden daarvan is de ontwikkeling 

‘ Toen de blockchainhype begon, 
veroorzaakte dat een soort 
aardbevinkje’

Bernadette Verberne, manager ICT en procesoptimalisatie 
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 
over de digitale ontwikkelingen binnen de branche: ‘Toen 
de blockchainhype begon, veroorzaakte dat een soort 
aardbevinkje. Het notariaat zou worden weggevaagd.’

lockchain is volgens Bernadette geen 
must, maar een middel. ‘Het dwingt 
organisaties na te denken over hun 

eigen processen, over wie je bent, wat je 
rol is en hoe het effi  ciënter kan. De hype 
bracht dat in een stroomversnelling. Dat is 
niet erg, nadenken over hoe iets effi  ciënter 
kan is altijd winst.’ De KNB zet hier sterk op 
in en dus ook op digitalisering. 

B ‘De digitalisering van de maatschappij 
neemt nog steeds toe en daardoor 
verandert er ook veel voor het notariaat. 
Notarissen moeten zich vooral kunnen 
richten op het inzetten van hun juridische 
expertise, denkkracht en ervaring. Alles 
wat ze daarnaast doen, moet zo effi  ciënt 
mogelijk verlopen of geautomatiseerd 
worden.’

PARTICIPEREN IN DE INSURANCE BLOCKCHAIN 
OF MEER WETEN OVER DIT INITIATIEF? KIJK OP: 
INSURANCEBLOCKCHAIN.NL

Interview  Bernadette Verberne, KNBInterview  Bernadette Verberne, KNB
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WAT IS ANVA HUB?
ANVA Hub is een cloudplatform dat 
bestaat uit microservices. Dit zijn losse 
stukjes software die apart van elkaar 
gebouwd en onderhouden worden. Deze 
techniek zorgt ervoor dat we kunnen 
blijven innoveren en het biedt diverse 
voordelen die we verderop in dit artikel 
belichten. 

De meeste nieuwe functionaliteit wordt 
alleen nog uitgeleverd via ANVA Hub. 
Oplossingen die nu al beschikbaar zijn op 
het platform zijn ANVA Rules, de ANVA 
Postbus en koppelingen als de HDN- en 
telefoniekoppeling. Daarnaast herbouwen 
we steeds meer functionaliteit uit onze 
bestaande applicaties op ANVA Hub, 

Slim werken

ANVA’s beweging naar de cloud wordt concreet zichtbaar op ANVA Hub, ons nieuwe 

cloudplatform. Hoewel het nog volop in ontwikkeling is en blijft, zijn er intussen al klanten die 

delen van ANVA Hub gebruiken. Wat betekent die beweging naar de cloud voor u? 

bijvoorbeeld de bestaande koppelvlakken 
middels API’s. Hierdoor is het ook 
gemakkelijker om softwarecomponenten 
van onze partners te integreren en te 
koppelen. Op die manier wordt ANVA Hub 
in de toekomst hét toegangsportaal voor 
uw ANVA-applicatie en een verbindende 
schakel in uw applicatielandschap.

SCHAALBAARHEID
Microservices zijn schaalbaar en daardoor 
kan ANVA Hub hogere performance 
bieden bij intensieve processen met grote 
volumes. Bij grote drukte, of wanneer er 
meer capaciteit nodig is voor een bepaald 
softwarecomponent, wordt er eenvoudig 
opgeschaald en in rustige periodes 
gebeurt precies het omgekeerde. 

‘ Toegangsportaal 
voor alle ANVA- 
applicaties: effi  ciënt en 
up-to-date’

DUURZAAMHEID
Doordat de software opgebouwd is uit 
losse softwarecomponenten is het 
eenvoudiger om de software per 
component up-to-date te houden of te 
moderniseren. Hiermee zijn wij in staat om 
in te spelen op een snel veranderende 
wereld. De software is wendbaarder, 
robuuster en u bent verzekerd van een 
toekomstbestendige applicatie.

SECURITY
ANVA Hub draait in de cloud op de servers 
van Amazon Web Services (AWS). Zaken 
als beheer, beveiliging en onderhoud van 
deze servers zijn de verantwoordelijkheid 
van een zeer betrouwbare partij die alle 
expertise hiervoor in huis heeft en voldoet 

Insight  ANVA Hub Insight  ANVA Hub

MET ONS IN GESPREK OVER DE BEWEGING NAAR 
DE CLOUD? NEEM CONTACT OP MET 
VERKOOP@ANVA.NL

‘ Toegangsportaal ‘ Toegangsportaal 
voor alle ANVA- voor alle ANVA- 
applicaties: effi  ciënt en applicaties: effi  ciënt en 

met ANVA Hubin de cloud

overstappen kan bovendien interessant 
zijn als u wilt participeren in de 
ontwikkeling. Besluit u om over te stappen 
op ANVA Hub? Dan is het goed om 
rekening te houden met het feit dat het 
kostenplaatje niet meer wordt berekend op 
basis van jaarlicenties per user, maar dat 
ANVA Hub een prijsmodel hanteert op 
basis van verbruik. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten 
welke impact deze verandering heeft voor 
uw bedrijfsvoering. Wij nodigen u daarom 
graag uit om met ons in gesprek te gaan.

continuïteit van uw bedrijfsvoering niet in 
de weg zal staan.

WAT BETEKENT HET VOOR U?
Bestaande applicaties als ANVA 4/5 en 
ANVA CRM verdwijnen voorlopig niet. 
Natuurlijk blijven we ze nog onderhouden. 
Nieuwe functionaliteit voor de bestaande 
applicaties ontwikkelen we alleen als dat 
strikt noodzakelijk is, zoals dat 
bijvoorbeeld het geval was voor de 
aanpassingen in het kader van de AVG. 

Wilt u gebruik kunnen maken van alle 
nieuwe functionaliteit en profi teren van de 
voordelen die het cloudplatform biedt? 
Dan raden wij u aan om nu een overstap 
naar ANVA Hub te overwegen. Vroeg 

aan de wettelijke vereisten die DNB aan 
hosting stelt. U hoeft zelf geen releases 
meer te installeren. Wij zorgen ervoor dat 
uw software altijd up-to-date is en voldoet 
aan actuele securityeisen en wet- en 
regelgeving. 

SNELHEID
De microservices worden onafh ankelijk 
van elkaar doorontwikkeld, getest en 
uitgeleverd. We kunnen daardoor vaker en 
op verschillende momenten releasen. Dat 
releasen verzorgen wij voor u. Naast het 
feit dat u zo altijd beschikt over actuele 
software, blijft het onderhoud van de 
software voor ons beheersbaar en het 
kwaliteitsniveau op peil. U houdt daarbij 
zelf voldoende controle, zodat het de 
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PIONIEREN als investering 
in de toekomst

bijvoorbeeld alle binnenkomende 
formulieren van FinConnect en daarnaast 
ook de fysieke post, schade- en 
polisadministratie en documenten. Dit 
bevalt ons heel goed en we willen de 
robot nu nog breder gaan inzetten.’

SNELHEID DOOR STANDAARDISATIE
Iets anders wat der Kinderen goed bevalt 
is ANVA Rules. Op dit moment gebruiken 
zij de oplossing voor het vergelijken en 
offreren van de personenautoverzekering. 
‘We gebruiken de zomerperiode om te 
wennen aan de oplossing. Na de zomer 
breiden we het uit met onze 
woonhuisproducten.’ Maar dat wennen 
was volgens Roel niet echt nodig. ‘We 
hebben een korte instructie van twintig 
minuten gekregen en de oplossing is zo 
gebruiksvriendelijk dat iedereen er mee 
kan werken. Mijn collega’s zijn blij, ze 
merken nu al verschil en zien de 
voordelen. Het proces verloopt zeker twee 

ls Roel der Kinderen ons vertelt over 
de historie van het bedrijf merken we 
dat het pionieren diepgeworteld is. 

‘Mijn vader heeft het bedrijf in 1960 
opgericht. Hij hield kantoor aan huis en is 
op de ouderwetse manier begonnen door 
polissen op de fiets rond te brengen’, 
vertelt Roel, die daardoor van kinds af aan 
betrokken is bij het bedrijf. ‘In de vakanties 
mocht ik meehelpen en na mijn studie ben 
ik langzaamaan begonnen met de 
bedrijfsovername. In die tijd waren we al 
flink geautomatiseerd. Zo kochten we in de 
jaren ’80 een eigen server die we via 
modemverbindingen deelden met andere 
kantoren.’ Der Kinderen gebruikte toen nog 
de software van Nespa en daarna Pro-Ass 
van ForSure Solutions. ‘Doordat we zelf 
veel programmeerden maakten we 
daarmee ons eigen verzekeringspakket op 
maat. Ik was daarom niet zo blij dat we 
over moesten stappen op ANVA, maar dat 
is me achteraf erg meegevallen.’ 

SAMENWERKEN IN IT-ONTWIKKELING
In de jaren die volgden hield Roel de 
IT-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 
Niet voor niets was der Kinderen een van 
de eerste gebruikers van de BRE en van 
ANVA CRM. ‘Ik ben altijd enthousiast over 
nieuwe toepassingen. Vaak pakt dat goed 
uit, maar soms spring je er te snel in.’ Hij 
benadrukt dat zijn insteek om voorop te 
lopen niet zozeer kostenbesparing is, of 
tijdwinst. ‘Ik zie het als een investering in 
de toekomst en het heeft als voordeel dat 
je mee kunt denken over de ontwikkeling.’ 
Roel ziet ook dat er steeds meer partijen 
komen die toepassingen rondom ANVA 
aanbieden. ‘Ik vind het een goede 
ontwikkeling dat ANVA dit omarmt.’ Zo is hij 
erg te spreken over de koppeling met 
FinConnect en de samenwerking met DDi. 
‘Beide oplossingen werken mooi met 
elkaar samen en onze processen verlopen 
daardoor veel efficiënter. De 
transactierobot van DDi indexeert 

A

keer zo snel.’ Ook de implementatie van 
ANVA Rules verliep snel en voorspoedig. 
Binnen twee dagen was der Kinderen “up 
and running”. ‘Jaren geleden maakten we 
de keuze om over te stappen op 
100%-maatschappijproducten en hebben 
we onze backoffice volgens VPI en 
Volmachtbeheer ingericht’, licht Roel toe. 
‘Daar plukken we nu de vruchten van. Mijn 
advies voor iedereen die ANVA Rules wil 
gebruiken is daarom om eerst je producten 
te standaardiseren, geen vrije labels meer 
te gebruiken en te streven naar 
standaardinrichting.’

‘ Direct 
snellere 
processen met 
ANVA Rules’

Interview der Kinderen verzekeringen bv Interview der Kinderen verzekeringen bv

ZELF ERVAREN WAT ANVA RULES VOOR U KAN 
BETEKENEN? STUUR EEN MAIL NAAR 
VERKOOP@ANVA.NL

Der Kinderen uit het Zuid-Limburgse Hulsberg 
is een echt familiebedrijf. Met 27 medewerkers 

en zes volmachten zijn zij actief in het zakelijke 
en particuliere segment. Een sterke klantrelatie 

is daarbij het uitgangspunt. Is dat traditioneel 
of klassiek? Niets is wat het lijkt. Het motto om 

elke dag een stapje extra te zetten, extern én 
intern, zorgt ervoor dat der Kinderen 

vooroploopt op het gebied van ICT en 
innovaties snel durft te omarmen.
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‘We actualiseren 
de database nu 

binnen 10 minuten 
in plaats van 

2 uur’

ijdens de ontwikkeling van ANVA 
Analytics is er intensief 
samengewerkt met pilotkantoren. 

‘Voorop staat dat we onze klanten willen 
helpen om succesvoller te worden. Maar 
hoe we daar het beste bij kunnen helpen 
blijkt minder eenvoudig’, vertelt Jelmer. 
‘Trends op het gebied van business 
intelligence wijzen op de toegevoegde 
waarde van dashboards en het verbeteren 
van processen. We zijn daarom begonnen 
met het ontwikkelen van een aantal 
standaard dashboards.’ De pilotkantoren 
hadden volgens Jelmer echter behoefte 
aan het gemakkelijk zelf kunnen maken 
van tabellen, grafieken en dashboards. 
‘Naar deze feedback hebben we goed 
geluisterd en daarom is Visualizer nu de 
basis van het product. Hiermee kun je 
gemakkelijk zelf je eigen rapporten maken 
en standaard overzichten gebruiken zoals 
een portefeuilleoverzicht.’ 

SLIMME RAPPORTAGES 
Sinds de zomerrelease is ANVA Analytics
steeds meer een alternatief voor AMIS. ‘De 
meest gebruikte AMIS-rapporten staan nu 
klaar in ANVA Analytics en je kunt nu 
gemakkelijk uiteenlopende rapporten 
maken en delen met collega’s. 

Doordat de gegevens dagelijks worden 
bijgewerkt heb je altijd actuele informatie 
tot je beschikking en werkt iedereen met 

VERSNELLEN MET DELTA’S
Naast de gebruiksvriendelijkheid en 
flexibiliteit van de oplossing is Jelmer trots 
op de tijdwinst die recent gerealiseerd is. 
‘Voorheen was het bijwerken van 
gegevens een intensief proces en 
verversten we de complete database, 
inclusief alle historie. Dat nam te veel tijd in 
beslag. Tijd die onze gebruikers ‘s avonds 
en ‘s nachts al hard genoeg nodig hebben 
om andere back-ups te draaien’, geeft 
Jelmer aan. ‘Na een belangrijke update 
zijn we nu in staat om alleen de delta’s op 
te halen. Delta’s zijn als het ware setjes 
data met alleen nieuwe, gewijzigde en 
verwijderde gegevens. Doordat we nu niet 
meer de hele database hoeven te 
actualiseren verloopt het proces twaalf 
keer sneller en is de gemiddeld benodigde 
tijd teruggebracht van twee uur naar tien 
minuten.’ 

MULTISOURCE BI
De toekomstplannen die Jelmer heeft voor 
ANVA Analytics zijn veelbelovend. ‘We 
focussen ons eerst op het ontsluiten van 
meerdere databronnen. Multisource BI, 
noemen we dat. Hierbij valt te denken aan 
het koppelen van boekhoudpakketten als 
Exact Online of andere externe pakketten, 
zoals Salesforce. Door informatie uit deze 
bronnen te koppelen aan de informatie die 
nu beschikbaar is, ontstaat een schat aan 
nieuwe mogelijkheden’, stelt Jelmer. ‘En op 
de lange termijn kijken we naar de 
mogelijkheden voor benchmarking, waarbij 
gebruikers via ANVA Analytics hun eigen 
situatie kunnen vergelijken met anderen 
die hun gegevens daarvoor beschikbaar 
hebben gesteld.’

Tijdwinst én 
meer inzicht 

met ANVA 
Analytics

In de ontwikkeling van ANVA Analytics zijn er de 
afgelopen periode interessante stappen gezet en 

daarmee is het uitgegroeid tot een volwassen 
product en wordt het een geschikt alternatief voor 
AMIS. Productowner Jelmer Feitsma praat ons bij.

VISUALIZER IN ANVA ANALYTICS VERVANGT AMIS

Naast zijn rol als productowner, is Jelmer 

Feitsma sinds 2016 in dienst als sales 

representative bij ANVA. ‘De combinatie van 

deze twee functies geeft mij het gevoel alsof 

ik mijn eigen bedrijf run. Ik vind het te gek om 

samen met dit jonge en kleine team zo’n 

fantastisch product te ontwikkelen én te 

verkopen.’

dezelfde betrouwbare waarheid’, zegt 
Jelmer. ‘Het voordeel van Visualizer ten 
opzichte van het maken van selecties in 
ANVA is dat het maken van overzichten 
enorme tijdwinst oplevert. Daarnaast weet 
je altijd zeker dat het rapport correct is 
opgebouwd. Je hoeft namelijk zelf niet 
meer over de logica en het verband tussen 
data na te denken. Iedereen kan met 
ANVA Analytics werken, daar hoef je geen 
expert voor te zijn.’

INTERESSE IN ANVA ANALYTICS? 
BEL JELMER OP: 06-482 471 99

Interview Jelmer Feitsma, ANVAInterview Jelmer Feitsma, ANVA

T
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elatiebeheerder Paul Schilders en operationeel 
manager Paul Schoof zijn beiden vanuit VCN 
betrokken bij het project. ‘Begin mei zijn we gestart 

met een pilot voor de ANVA Postbus om het proces 
rondom onze documentenstroom voor onze agenten 
effi  ciënter te maken’, vertelt Schilders. ‘Met de ANVA 

Postbus kunnen we onze documenten en straks ook de 
mutatie- en prolongatieberichten via Aplaza aanbieden 
aan onze agenten. Doordat Aplaza een koppeling heeft 
met de softwarepakketten van onze agenten, kunnen zij 
de documenten rechtstreeks indexeren in hun eigen 
pakket en in het juiste dossier van de betreff ende klant.’

Serviceproviders hebben ANVA gevraagd een oplossing te ontwikkelen voor het versturen van 
documenten en berichten aan hun agenten via Aplaza. Daarom hebben we de afgelopen periode de 
ANVA Postbus ontwikkeld. Hiermee bieden we onze klanten totale dienstverlening en kunnen we de 
processen in ANVA Backoffi  ce gemakkelijker laten aansluiten. VCN is als pilotgebruiker betrokken bij 
de ontwikkeling van de ANVA Postbus. 

PERFORMANCE EN KWALITEIT
Schilders heeft regelmatig contact met de 
pilotgebruikers om feedback op te halen. 
‘Samen inventariseren we welke 
documenten we wél en niet via de Postbus 
moeten versturen. In de loop van het jaar 
betrekken we stap voor stap steeds meer 
agenten bij de pilot, eerst tien, dan zestig 
en uiteindelijk 700 in totaal.’ Schoof geeft 
aan dat er voor die tijd nog wel wat moet 

gebeuren. ‘Er zijn nog aanpassingen nodig 
in de ANVA Backoffi  ce en in onze eigen 
software om bijvoorbeeld de mutatie- en 
polisberichten aan te bieden. Intern 
benoemen we daarom een projectleider 
en betrekken we steeds meer afdelingen, 
zodat de kennis verankerd is en we goed 
voorbereid zijn als we starten met de 
uitrol.’ 

VCN ONTZORGT 
AGENTEN MET 
ANVA POSTBUS

R

FIJNER SAMENWERKEN
Schilders benadrukt dat deze nieuwe 
oplossing positief bijdraagt aan de fi jne 
samenwerking tussen VCN en de agenten. 
‘Nu versturen we de documenten, zoals de 
polis, factuur en tussenpersoonnota, nog 
via ons eigen extranet naar de agenten. 
Dat is een extra inlog en de agenten 
moeten de documenten handmatig 
uploaden en indexeren in hun eigen 
pakket. Een tijdrovend klusje met veel 
dubbele handelingen. Met de ANVA 
Postbus hebben ze daar geen last meer 
van.’ Paul Schoof voegt hieraan toe dat het 
ook goed aansluit bij de kernwaarden van 
VCN. ‘Als serviceprovider zijn wij erop 
gericht om onze klanten, de agenten, 
zoveel mogelijk te ontzien in hun 
administratieve processen. Hoe effi  ciënter 
zij kunnen werken, hoe beter zij zich 
kunnen focussen op hun commerciële 
processen.’ 

TWEE WEKEN
De beslissing om mee te werken aan deze 
pilot werd daarom volgens Schilders heel 
positief ontvangen door de eerste vier 
agenten die er nu mee werken. ‘Ze zijn er 
erg blij mee, met name de 
zelfi ncasserende kantoren. Dat we 
documenten als de tussenpersoon-nota nu 
op deze manier aanbieden scheelt ze al 
zoveel tijd en extra handelingen. De 
effi  ciencyslag wordt nóg groter als we 
straks meer documenten en berichten aan 
kunnen bieden.’ Hij is enthousiast over het 
voorspoedige verloop van de eerste fase 
van de pilot. ‘Gerbrand, consultant van 
ANVA, heeft ons goed ondersteund bij de 
implementatie. Omdat onze documenten 
al opgebouwd zijn als pdf-bestand, 
hoefden we aan onze kant ook niet zoveel 
werk te verzetten om dit werkend te 
krijgen. Binnen twee weken na de start 
verstuurden we onze eerste documenten 
al. Dat was ontzettend gaaf!’

‘ Binnen 
twee weken 
werkend!’

Interview VCN verzekeringen Interview VCN verzekeringen

APLAZA DOCUMENTEN EN BERICHTEN 
UITWISSELEN VIA DE ANVA POSTBUS? NEEM 
CONTACT OP MET APLAZA VIA INFO@APLAZA.NL

E�  ciënter Aplaza documenten en berichten 
aanbieden via nieuwe ANVA Postbus
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moet worden. Door gebruik te maken van 
zogeheten "smart usecases" wordt de 
vertaalslag van functioneel naar techniek 
relatief eenvoudig. Na afl oop van de 
sessie is alles aanwezig om te kunnen 
starten met het programmeren van de 
software. Als we goed gebruik maken van 
deze methodiek en modellen is het 
bovendien mogelijk dat elke engineer 
binnen ANVA er mee uit de voeten kan, 
ongeacht zijn of haar kennis van het 
proces zelf.

MODERN EN ROBUUST
Het team heeft er in dit specifi eke 
voorbeeld voor gekozen om de gewenste 
processtappen zoveel mogelijk te 
automatiseren. Om dit te realiseren zijn 
een tiental "workers" in het leven geroepen 
die periodiek hun ding doen. Daarnaast 
hebben we ook een centraal component 
gebouwd dat alle communicatie van en 
naar het HDN-netwerk regelt. De gebruiker 
kan de HDN-functionaliteit benaderen via 
een nieuwe app die we ontwikkeld hebben 
op ANVA Hub. Overigens maakt deze 
nieuwe software intensief gebruik van 
diverse functionaliteiten op het 
AWS-platform (Amazon Web Services), 
zoals SQS (Simple Queue Service) en S3 
(Simple Cloud Storage Service). Stuk voor 
stuk moderne, robuuste technologieën.

AUTOMATISCH TESTEN
Het testen van software is een belangrijk 
onderdeel binnen ons vakgebied. Binnen 
het microserviceslandschap en 

Een belangrijk onderdeel dit jaar op de roadmap van 

productlijn CRM is het toevoegen van HDN (Hypotheken 

Data Netwerk) functionaliteiten. Altijd al willen weten hoe 

zo’n stuk software tot stand komt? Johan van der Graaff , tech 

lead bij ANVA, beschrijft in zijn column hoe het team dit heeft 

aangepakt. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ONZE SOFTWARE ENGINEERS

Klantenwensen 

bijbehorende architectuur zijn een aantal 
afspraken gemaakt over de wijze waarop 
software automatisch wordt getest. 
Concreet heeft dit tot gevolg dat grofweg 
65% van de tijd die een engineer 
spendeert aan programmeren, nu besteed 
wordt aan het schrijven van testcode (en 
dat is goed!). Alle nieuwe software 
specifi ek voor het HDN-traject wordt dan 
ook op deze wijze getest, waardoor het 
eindproduct naar mijn mening stabiel en 
productiewaardig is.

HDN-CERTIFICERING
Een ander belangrijk aspect is de 
benodigde certifi cering. Wil je als 
softwareleverancier gebruik maken van 
het HDN-netwerk, dan moet je kunnen 
aantonen dat jouw programmatuur ook 
daadwerkelijk voldoet aan de eisen die 
HDN stelt. Denk hierbij aan het correct 
opstellen van netwerk-specifi eke berichten 
en het juist inrichten en confi gureren van 
de HDN-software. Ten tijde van het 
schrijven van dit magazine zijn de eerste 
voorbereidingen voor dit certifi cerings-
traject gestart.

Al met al vind ik dat wij als team trots 
mogen zijn op het resultaat dat we tot nu 
toe hebben behaald. Ook hebben we als 
team veel kennis opgedaan van het 
nieuwe platform. En dat is belangrijk voor 
toekomstige opdrachten.’

ANVA inside Johan van der Graaff , ANVA ANVA inside Johan van der Graaff , ANVA

n overleg met stakeholders hebben 
we diverse wensen en eisen voor een 
eerste versie opgesteld. De focus is 

komen te liggen op het ontvangen en 
versturen van relevante documenten voor 
een hypotheekaanvraag via het 
HDN-netwerk. Denk bijvoorbeeld aan 
stukken als een werkgeversverklaring, een 
salarisspecifi catie of een kopie van een 
identiteitsbewijs.

DESIGN SESSIES
Om een goed beeld te krijgen van het 
aanvraagproces, is een afvaardiging van 
het team samen met een aantal 
stakeholders aan de slag gegaan. Na 
deze stap werken de engineers dat proces 
op technisch vlak uit in een "design sessie". 
Het gaat hierbij zowel over het uitdenken 
als modelleren van eerder genoemde 
wensen en processtappen. Het resultaat 
van deze sessie is dat we op hoofdlijnen 
weten wat er aan de software ontwikkeld 

‘I

vertalen naar
HDN-functionaliteit

gecertifi ceerde 
‘ Goede zaak, dat we 
meer tijd gebruiken 
om testcode te 
schrijven!’

bijbehorende architectuur zijn een aantal 
afspraken gemaakt over de wijze waarop 
software automatisch wordt getest. 
Concreet heeft dit tot gevolg dat grofweg 

spendeert aan programmeren, nu besteed 
wordt aan het schrijven van testcode (en 

specifi ek voor het HDN-traject wordt dan 
ook op deze wijze getest, waardoor het 
eindproduct naar mijn mening stabiel en 

softwareleverancier gebruik maken van 
het HDN-netwerk, dan moet je kunnen 
aantonen dat jouw programmatuur ook 
daadwerkelijk voldoet aan de eisen die 
HDN stelt. Denk hierbij aan het correct 
opstellen van netwerk-specifi eke berichten 
en het juist inrichten en confi gureren van 
de HDN-software. Ten tijde van het 
schrijven van dit magazine zijn de eerste 
voorbereidingen voor dit certifi cerings-

Al met al vind ik dat wij als team trots 
mogen zijn op het resultaat dat we tot nu 
toe hebben behaald. Ook hebben we als 
team veel kennis opgedaan van het 
nieuwe platform. En dat is belangrijk voor 

19

bijbehorende architectuur zijn een aantal 
afspraken gemaakt over de wijze waarop 

Concreet heeft dit tot gevolg dat grofweg 

spendeert aan programmeren, nu besteed 
wordt aan het schrijven van testcode (en 

specifi ek voor het HDN-traject wordt dan 
ook op deze wijze getest, waardoor het 
eindproduct naar mijn mening stabiel en 

softwareleverancier gebruik maken van 
het HDN-netwerk, dan moet je kunnen 
aantonen dat jouw programmatuur ook 
daadwerkelijk voldoet aan de eisen die 
HDN stelt. Denk hierbij aan het correct 
opstellen van netwerk-specifi eke berichten 
en het juist inrichten en confi gureren van 

schrijven van dit magazine zijn de eerste 
voorbereidingen voor dit certifi cerings-

Al met al vind ik dat wij als team trots 
mogen zijn op het resultaat dat we tot nu 
toe hebben behaald. Ook hebben we als 
team veel kennis opgedaan van het 
nieuwe platform. En dat is belangrijk voor 

ANVA inside Johan van der Graaff , ANVA

HDN IS EEN ONDERDEEL VAN VAN ANVA HUB. WILT 
U HIER MEER OVER WETEN? LEES DAN MEER OP 
PAGINA 10.

10
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artnermanagement lijkt op het 
bouwen van bruggen. Die moet 
je ook goed onderhouden anders 

bestaat de kans dat ze instorten’, vertelt 
Ronald over zijn vakgebied. ‘In twee jaar 
tijd hebben we zo’n tien nieuwe 
partnerovereenkomsten afgesloten en 
bestaande relaties verstevigd. De deur 
staat open voor iedereen die toegevoegde 
waarde biedt, maar niet iedereen kan 
zomaar aansluiten’, zegt hij. ‘Het is 
belangrijk om een goed ecosysteem te 
behouden, daarom hebben we een 
heldere partnerstrategie die ons helpt in 
het maken van keuzes. Met de partners 
maken we daarnaast duidelijke afspraken, 
zodat zij niet in elkaars vaarwater komen.’

KOPPELEN OF INTEGREREN
Ronald vertelt hoe ANVA’s partnerstrategie 
helpt bij het maken van keuzes over 
samenwerking. ‘Het begint altijd bij de 
klantbehoefte, dat is klip en klaar. 
Afhankelijk daarvan bepalen we of wij die 
behoefte zelf willen én kunnen invullen. 
Soms komen we tot de conclusie dat er 
partijen op de markt zijn die zaken 
gewoonweg beter kunnen dan wij’, legt 
Ronald uit. ‘In dat laatste geval besluiten 
we om software te koppelen of in te kopen 
en te integreren in ons pakket. De manier 
waarop we dat doen hangt af van het type 
software, het gebruiksgemak voor onze 
klanten en de technische of functionele 
eisen’, zegt hij. ‘Een oplossing van een 
branchevreemde partij zullen wij eerder 
integreren in onze software. ANVA 
Analytics is hier een mooi voorbeeld van. 
Daarbij hebben we de software van Birst, 
een gerenommeerde partij op het gebied 
van business intelligence, in onze software 
gebouwd. Bij oplossingen van 
branchegerelateerde partijen is het 
logischer om te koppelen.’

FINCONNECT EN CED
De afgelopen periode heeft Ronald de 
samenwerking beklonken tussen ANVA en 
een aantal nieuwe partners waarmee de 
software gekoppeld is. ‘De koppeling met 

FinConnect is een mooi voorbeeld van een 
partnership waarbij beide partijen elkaar 
versterken. FinConnect haalt gegevens op 
uit ANVA en vult daarmee automatisch de 
digitale formulieren. Met de vernieuwde 
koppeling gaat dit nog gemakkelijker en 
sneller’, zegt Ronald. ‘Een andere partner 
waarmee we recent de samenwerking 
hebben geformaliseerd is CED. Er was al 
een bestaande koppeling met CED 
Connect, maar die bracht voor elke klant 
maatwerk met zich mee, waardoor de 
implementatie langer duurde. Nu we een 
officieel partnership hebben, kunnen we 
een nieuwe gestandaardiseerde koppeling 
ontwikkelen die sneller te implementeren 
is en meer mogelijkheden biedt.’

DDI
Dat partners niet altijd nieuwe partijen 
hoeven te zijn, blijkt uit het partnership dat 
onlangs met DDi is afgesproken. ‘We 
werken al jaren met DDi samen voor ANVA 
DIS. Een nieuwe oplossing van DDi is de 
Transaction Robot, die inkomende 
documenten zoals polissen en nota’s scant 
en slim verwerkt. De robot sorteert die 
documenten automatisch en hij plaatst ze 
in het juiste ANVA-dossier. We geloven 
sterk in de toegevoegde waarde die we 
daarmee samen met DDi aan onze klanten 
kunnen bieden. Daarom koppelen we de 

Bij ANVA verrijken we onze oplossingen steeds vaker door gebruik te maken van de expertise van 
partners. Dat betekent dat we niet meer alles zelf ontwikkelen, maar samenwerken wanneer we 
denken dat dit van toegevoegde waarde is. ANVA Hub maakt dit technisch gemakkelijker en daardoor 
zijn partnerships een belangrijk onderdeel van ANVA’s strategie geworden. Ronald Rongen is als 
partnermanager bij ANVA verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe relaties en het onderhouden 
van bestaande partnerships.

‘ VIA PARTNERSHIPS TOT 
BETERE  
KOMEN’

Ronald Rongen stelt nieuwste partners voor:

Transaction Robot met onze software en 
hebben we de samenwerking 
geformaliseerd met een nieuwe 
partnerovereenkomst’, zegt Ronald trots. 
‘Het zijn mooie ontwikkelingen die goed 
aansluiten bij onze strategie. Daarnaast 
zijn onze partners op deze manier beter in 
staat om hun diensten te leveren aan onze 
gezamenlijke klant. En die klant profiteert 
zelf natuurlijk van de efficiencyvoordelen 
die deze koppelingen opleveren.’ 

‘P

GEINTERESSEERD IN DE OPLOSSINGEN VAN ONZE NIEUWE 
PARTNERS? KIJK VOOR DE CONTACTGEGEVENS EN 
MOGELIJKHEDEN OP ANVA.NL/PARTNERS

Interview Ronald Rongen, ANVA Interview Ronald Rongen, ANVA

‘Heldere 
partnerstrategie 

helpt ons in 
keuzes maken’

FINCONNECT, CED CONNECT EN DDI
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MEER BEREIKEN
MET ANVA?

VRAGEN OVER ANVA 
OF DIRECT HULP NODIG? 
ONZE SERVICEDESK ZIT 
VOOR U KLAAR!

KOM LANGS
Stadsring 201
3817 BA Amersfoort

De Statie 1
4611 CZ Bergen op Zoom

STUUR
EEN E-MAIL
info@anva.nl

OF BEL
033 - 479 82 00

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ

Op onze website vindt u veel informatie over onze producten 
en diensten, maar ook nieuws over ANVA en nieuwe 
marktontwikkelingen. 
www.anva.nl

ANVA SUPPORT

Altijd verzekerd van adequaat advies. Via ANVA Support heeft u 24 uur 
per dag online inzage in de status van de meldingen die u bij de 
servicedesk heeft ingediend.
support.anva.nl

ANVA USERVOICE

Heeft u een goed idee ter verbetering van onze ANVA-software? Deel 
uw aanbeveling of idee met ons én andere gebruikers via ANVA 
UserVoice, zodat we samen tot de beste oplossing kunnen komen. 
anva.uservoice.com 

Zo bereikt u ons

Eind vorig jaar ontwikkelde ANVA de mogelijkheid om tijdens het 
prolongeren de polisvoorwaarden aan te passen. Deze relatief 
kleine tool heeft grote positieve gevolgen voor het 
prolongatieproces van Mandaat. Robert Helthuis legt uit waarom 
hij zo enthousiast is over deze functionaliteit.

Pas automatisch polisvoorwaarden aan tijdens de prolongatie

EEN FOUTGEVOELIG PROCES
‘Voorheen was het aanpassen van 
polisvoorwaarden een fl inke klus’, vertelt 
Robert. ‘Het proces bestond uit drie 
verschillende stappen. Eerst maakten we 
selecties voor de polissen waarvan we de 
voorwaarden moesten aanpassen. 

Interview Robert Helthuis, Mandaat

PROLONGATIEPROCES

MANDAAT ENTHOUSIAST

ENstabieler
OVER e�  ciënter

Hierna pasten we via collectieve 
wijzigingen de voorwaarden aan en 
koppelden we de selecties aan brieven 
voor onze klanten.’ Deze handmatige 
handelingen kostten Mandaat niet alleen 
veel tijd, maar zorgden ook voor een 
foutgevoelig proces. 

EFFICIËNTER EN SNELLER
De nieuwe functionaliteit zoekt tijdens de 
prolongatie oude voorwaarden en 
vervangt deze automatisch. Hierdoor wordt 
de kans op menselijke fouten sterk 
verminderd. ‘Eerst moesten we drie 
procedures monitoren, nu gebeurt alles 
automatisch.’ Ook is het gehele proces 
veel effi  ciënter geworden. ‘Het grote 
voordeel is dat we de module maar één 
keer in hoeven te regelen, in plaats van 
twaalf losse acties uit te voeren. Dit scheelt 
ons zeker een halve dag werk per maand.’
 
EEN STABIELERE PROLONGATIE
Volgens Robert is door de nieuwe 
functionaliteit de prolongatie een stuk 
stabieler. ‘We hebben het aantal acties dat 
we maandelijks voor een prolongatie 
moeten uitvoeren teruggebracht van 60 
naar 40.’ Het verbeteren van de 
prolongatie is voor Robert een van de 
belangrijkste zaken. ‘We streven ernaar 
om de stabiliteit van dit proces iedere 
maand verder te verbeteren.’

www.safebay.nl

Kijk voor alle informatie over de veiligste chatapplicatie van 
Nederlandse bodem op:

NIEUW



Safebay, de veilige 
keuze voor het delen 
van informatie. 

Safebay is een product van ANVA. Het gebruik van ANVA’s overige software is niet noodzakelijk om Safebay te 
gebruiken. Interesse in Safebay? Neem contact met ons op via verkoop@anva.nl

Wil je zorgeloos vertrouwelijke gegevens 
uitwisselen met jouw klanten? Niet alleen omdat 
de AVG dat vereist, maar simpelweg omdat je de 
privacy van je klanten net zo belangrijk vindt als 
die van jezelf? Kies dan voor Safebay.

Download Safebay direct op 
Safebay.nl/download

Safebay.
secure messenger
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Probeer gratis met een collega


