
De visie van Mind2Pay is om de 
focus precies op die huurders te 
leggen die aandacht nodig hebben 
om tot betaling over te gaan. 
In praktijk behoeft maximaal 25% 
van de achterstallige debiteuren 
persoonlijke aandacht maar krijgt 
die nu niet tot nauwelijks.

Gemiddeld gaat meer dan 50% 
van de beschikbare werktijd van de 
afdeling debiteurenbeheer verloren 
aan het verrichten van repeterende 
handelingen. Intelligente 
gerobotiseerde workflows van 
Mind2Pay kunnen dit beter en sneller 
en nemen de bulk van het ‘routine’ 
werk over.

Mind2Pay 
Debiteurenbeheer op een 

maatschappelijk verantwoorde en 
vooruitstrevende manier 

Snelle 
implementatie

Daling 
openstaande 

posten
Tijdsbesparing

Meer 
interactie met 

huurder

Debiteurenbeheer Software
100% gericht op

Woningcorporaties

8 
weken 30% 50% 200%

Innovatief

Intelligente 
zelflerende tools 
voor praktische

oplossingen 

Maatschappelijk

Meer aandacht voor 
de huurder en meer 
focus op de human 

touch
Sociaal Verantwoord Innen

Gebruik van Mind2Pay zorgt voor  
minder huurachterstand, huisuitzettingen en 

executieverkopen.



Contact:

info@mind2pay.com

Princenhof Park 19

3972 NG Driebergen / Zeist

www.mind2pay.com 
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Mind2Pay Klassieke debiteuren-pakketten

Historie &
Rapportage

• Database met volledige (mutatie) historie
• (Historische) Trendanalyses
• Branche specifieke rapportage

• Alleen dag actuele informatie
• Geen mutatie historie / trendanalyse
• Dag lijstwerk / minimale rapportage

Volledigheid Toolkit
(API management)

• Automatische Incasso Batches
• Email
• Betaallink 
• SMS / Whatsapp
• RoboCall
• Print/Envelop/Post (brieven worden automatisch 

geprint en verstuurd)

• Deels beschikbare toolkit

Workflow management • Volledig gerobotiseerd proces: debiteuren bot, 
facturen bot, betaalregelingen bot, communicatie 
bot, verweer bot

• Zelflerende afstemming tone of voice op basis 
van historisch betaalgedrag  en 13 verschillende 
huurder profielen

• Deels gerobotiseerd proces 

Gebruikerstevreden-
heid

• Werken op partner basis (prestatie overeenkomst 
– KPI gebaseerd)

• Medewerker krijgt meer tijd voor uitdagende 
communicatie

• Terugkerend onderzoek naar 
gebruikerstevredenheid (GTO’s)

• Medewerkers verrichten veel repeterende 
handelingen ter controle

• Overgrote deel procesflow blijft handmatige 
proces

• Geen GTO’s

The mind 
behind 

your 
payments
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1. Specialist voor Woningcorporaties Mind2Pay heeft specifieke functionaliteit alleen voor Woningcorporaties. 
Mind2Pay heeft standaard koppelingen met Viewpoint (van Itris) en Empire (van Cegeka).

2. Intelligente zelflerende workflows Intelligente bots optimaliseren procesflow, aanmaningsstrategieën en persoonlijke tone of voice.

3. Specifieke rapportage Per wijk/gemeente, 13 verschillende huurder categorieën, ontruimingen, huisbezoeken, etc. 

4. Tijdbesparing Meer tijd besteden aan huurders die echt aandacht nodig hebben om tot betaling over te gaan.

5. Support en gebruikerstevredenheid Meerdere gebruikers tevredenheid onderzoeken. Full Support.

6. Uw doelstellingen staan centraal Uw KPI’s: kostenbeheersing, huurderstevredenheid verhogen, voldoen aan regelgeving etc.

7.Flexibiliteit Bewezen standaard business software, die gegarandeerd het meest flexibel is in zijn soort.

8. Ervaring Sinds 2002 actief in het ontwikkelen van software voor beheer van debiteuren.

9. Betrokken Uw doelstellingen zijn een basisvoorwaarde voor ons succes. 

10. Referentie Woningcorporatie Nijestee (sinds 2016 klant) is graag bereid om ervaringen te delen en toe te 
lichten tot welke resultaten inzet van Mind2Pay heeft geleid (zie klantcase Nijestee).

https://mind2pay.com/case-nijestee/

