
B E D R I J F  

Wehkamp.nl & Lacent B.V.  

S E C T O R  

Online Retail 

D E  U I T D A G I N G  

• Vervanging van mainframe 

• Naadloze, omnichannel  klantreis  voor alle consumentprofielen 

• Implementatie van schaalbaar, multi-label ‘order to cash’ platform aansluitend bij   

ambitieuze groei plannen en de riskappetite van Wehkamp en van haar klanten. 

• Blijvend voldoen aan snel veranderende  wet- en regelgeving en klantbehoefte in retail en 

finance 

D E  O P L O S S I N G  

• Finan Order2Cash Retail 

H E T   R E S U L T A A T  

• Versimpelde en gecontroleerde ‘order to cash’ processen voor hoge aantallen transacties  

• Instant financial services, waar en wanneer  de consument ze nodig heeft. 

• Tot 40% gereduceerde “cost of ownership” over de huidige processen en over de 

toekomstige verander projecten. 

 

 



Wehkamp en Lacent zijn klaar voor Retail 3.0 met Finan Flow 
Het voormalige postorderbedrijf, Wehkamp uit Zwolle, bekend van de dikke  catalogus en consumptief 
krediet, vormde zichzelf om tot een toonaangevende online retail organisatie. Wehkamp.nl  personaliseert 
voor miljoenen klanten elke aankoop en klantbeleving ongeacht de combinatie van kanalen : Via Mobiel, Web, 
Chat of  telefoon met de Klantenservice. En niet alleen door een  actueel assortiment op maat te ontsluiten . 
Juist ook door de beste te zijn in  alle omliggende processen, zoals (af)betalen, verzekeren, retouren en garantie. 
Zusterorganisatie Lacent B.V. ontwikkelt en levert de financiële producten en diensten voor (de klanten van) 
Wehkamp.nl. 

Challenge 
De directe aanleiding van de verandering was de slechte staat van het mainframe; onderhoud plegen was lastig en 
duur. Verbeteringen aanbrengen vanwege snel veranderende wet en regelgeving praktisch onmogelijk. 
Tegelijkertijd waren de order to cash processen te complex geworden.   

De nieuwe oplossing moest substantieel bijdragen aan   “Een persoonlijke, naadloze omnichannel klantreis voor elke 
klant; Ook bij snel veranderende bestemmingen. Onderscheidend zijn op de meest klant kritische processen, zoals 
financieel passende aankopen, tijdige en correcte retourbetalingen en flexibiliteit bij het afbetalen” 

Het MdbM project was geboren, met sturing o.b.v. twee  KPI’s:  Net Promotor Score (NPS) en Total Cost of 
Ownership (TCO).  De eisen gesteld aan de te verwerken orders waren indruk wekkend, zoals honderd duizenden 
automatische acceptaties en tienduizenden (klant)betalingen per dag , binnen 5 minuten een nieuw  
financieringscontract,  miljoenen facturen per jaar; multi label ondersteuning en een piekbelasting  van 500% in 
december. 

Oplossing  & Implementatie 
De oplossing voor deze uitdaging  voldeed aan alle genoemde eisen en onderscheidde zich door : 

• Flexibiliteit in de genen 

Zowel in de Service Oriented Architectuur als in alle componenten is flexibiliteit het uitgangspunt: Dankzij de 
modulaire opbouw is de oplossing agile geconfigureerd naar de wensen van Lacent en Wehkamp 
Dit leidde o.a. tot het ontsluiten van realtime data voor andere systemen middels webservices,  een single point of 
storage en  het gebruik van open source software componenten.   

Hierdoor konden ook de Sepa europees in- en excasso aanpassingen (waaronder IBAN) binnen 6 weken gerealiseerd 
worden. De diverse ketenpartijen , zoals de klant, de call center agent, de modellenbouwer ,de CFO of de 
deurwaarder, gebruiken allemaal dezelfde dataset, zodat er maar een waarheid  bestaat. 
 

• Klant selfservice waar het waarde toevoegt 

De oplossing onderscheidt zich door de vele services, die klanten zelf direct kunnen uitvoeren:  Of het nu de vrijheid 
in aflossen of de betaalvoorkeur wijzigen is.  

• STP as a Service: een kortere, simpelere procesketen  

  Veel, voorheen arbeidsintensieve, acceptatie, betaal, collectie en bijzonder beheer processen kennen een hoge STP 
graad. Dit is bereikt door iteratief de uitval onder de loep te nemen en alsnog STP te maken.   

 

• Beheersbare, gefaseerde implementatie 
Gekozen is voor een beheersbare, gefaseerde implementatie, te beginnen met het Money@home label voor 
consumptieve kredieten.  
 



• Een zorgvuldige leverancier selectie 
Gezien het hoge belang van het slagen van het project, is Lacent  niet over een nacht ijs gegaan bij de uiteindelijke 
keuze voor de leverancier. De keuze voor Topicus Finan was een logische, gezien de eerdere successen binnen het 
onderwijs, de zorg en de financiële sector met soortgelijke projecten. Aanpak, kennis en betrokkenheid  van 
specialisten maakten het verschil tijdens de gezamenlijke ontwikkeling en implementatie. 

 

Het resultaat 
 

• Klantgericht 
 
Loyalere klanten, aangezien zij gedurende het hele proces advies en controle over de betalingen en financiële 
afspraken hebben.  
 

• Verantwoord 
Hoger percentage succesvolle betalingen dankzij (credit en fraude) scoring van het risicoprofiel van de klanten met 
door Lacent bepaalde en onderhouden modellen volgens het create-maintain-use principe.  Consumenten hebben 
altijd een betalingsmethode passend bij  hun persoonlijke  financiële situatie, dus minder risico op 
betalingsproblemen. Binnen 5 minuten een balansrekening en financierings contract op maat. 

• Gestroomlijnd 
 
Tot 40% kostenbesparing per order dankzij het automatiseren van processen voor acceptatie, incasso, (re)collectie 
en matching en beheer. Meer werkkapitaal/minder financiering dankzij snellere order to cash.  De consument heeft 
geen omkijken naar het afbetalen, dankzij  foutloze en transparante automatische betalingsprocessen. 
 

• Up-to-date en veilig 
 
Lacent en Wehkamp voldoen aan wet- en regelgeving, zoals Wft, WCK, Sepa, PSD en Thuiswinkel , nu en in de 
toekomst. Zij kunnen gemakkelijk zelf eigen producten, processen en taken configureren, zonder down time en dus 
zonder inkomstenverliezen. Consumenten betalen  veilig  en hebben altijd toegang tot de up-to-date eigen gegevens 
en financiële afspraken. 
 
 

• Toekomstgericht 
Wehkamp realiseert een hoge conversie dankzij het ruime pallet betaalmethoden inclusief “gespreid betalen”.  
Daarnaast neemt het bedrijf betere strategische beslissingen dankzij tooling voor monitoring en prognose en 
profiteert van de continue doorontwikkeling van de oplossing. 

 
 
 
 Finan en Topicus 
Finan is de Zwolse werkmaatschappij van de Topicus groep , gespecialiseerd in ketenintegratie en SaaS in Business 
Lending en Consumer Finance.  Alle Nederlandse grootbanken zijn Finan klant; ING gebruikt de  “Finan Financials” 
suite in het  Nederlandse en internationale netwerk om klanten te adviseren en zakelijke financieringen te raten, 
accepteren en administreren. 
Topicus is een IT groep, gefocusseerd op ketenintegratie in drie sectoren: Finance, Zorg en Onderwijs met het 
hoofdkantoor in Deventer. 
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