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Schuman – Revolutie in debiteurenbeheer  

Twiga is het resultaat van een 

samenwerkingsverband tussen Schuman en 

Webbouwers, met Case Communicatie en MKB 

Winstpunt als externe partners. Deze 

webapplicatie biedt ondernemers uit het MKB de 

mogelijkheid om op laagdrempelige wijze 

betalingsachterstanden weg te werken. Meer dan 

200 aangesloten bedrijven gebruiken Twiga 

om de dossiers van hun klanten te beheren.  

Over Schuman Incasso & 

Gerechtsdeurwaarders 

 

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders is een 

incasso- en deurwaarderskantoor, 

gespecialiseerd in debiteurenbeheer, incasso, 

juridische adviesverlening en 

creditmanagement. Meer dan 60 medewerkers 

werken aan het uitvoeren van hun expertise voor 

een brede klantgroep, al meer dan 40 jaar! 

www.twigacreditmanagement.nl  

Incasseren voor ondernemers   

Schuman zag dat er voor een grote groep ZZP'ers en MKB een drempel is om een incassobureau in te 
schakelen bij betalingsachterstanden van klanten. Ondernemers hechten veel waarde aan de relatie met 

de klant en willen deze niet beschadigen. Terwijl juist bij deze doelgroep iedere euro telt. Na een interne 
strategiesessie bleek ook dat dit een interessante doelgroep is voor een incassobureau: Nederland telt 
een groot aantal bedrijven die nu nog vaak zelf hun debiteuren beheer voeren. Wat als deze groep 

laagdrempelig én klantvriendelijk kan worden geholpen met het wegwerken van 
betalingsachterstanden? 
 

Van kosten naar klanten  

In Twiga werken gebruikers met credits als betaalmethode. Dat maakt de instapdrempel laag: men 
betaalt voor de daadwerkelijke acties die worden uitgevoerd. Webbouwers heeft naast het creditsysteem 
ook de volledige applicatie ontwikkeld. Veiligheid en betrouwbaarheid waren hierin belangrijke 
aspecten. De app berekent automatisch rentepercentages, incassokosten e.d. Dan moeten bedragen tot 

op een tiende van de cent kloppen, zonder dat het systeem verliest aan gebruiksvriendelijkheid. 

Voor de ontwikkeling van Twiga is intensief samengewerkt met het projectteam waar verschillende 

disciplines als marketing, design en incasso-specialisten samen komen. Bij iedere stap in het project 

staat één vraag centraal: hoe kunnen we de kleine ondernemer het beste begeleiden in een 

incassotraject? Door vanuit de behoeften van de doelgroep te denken is Twiga een tool waar 

ondernemers echt iets aan hebben: een bijzondere combinatie tussen veilig en klantvriendelijk 

incasseren.  
 
 

http://www.twigacreditmanagement.nl/
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“We zijn trots op de samenwerking met het projectteam van Schuman en Case Communicatie. De 

betrokkenheid van het hele team en de uitgebreide tests met het klantpanel maken van Twiga een 

applicatie die voor een revolutie gaat zorgen in het incassolandschap. We zijn al aan het kijken naar 

uitbreidingen voor de toekomst.” - Bas van Heugten, Accountmanager Webbouwers 

 

 

Business-case 

Natuurlijk is techniek belangrijk. 

Maar Schuman had met Twiga 

een duidelijk doel voor ogen: het 

moet een ingang bij potentiele 

klanten opleveren. Met meer dan 

200 bedrijven die actief van de 

app gebruik maken en dagelijks 

aantal twiga credits 

inzetten heeft het bureau een 

duidelijk ingang naar een nieuwe 

doelgroep.  

 

 

PR 

Door het innovatieve karakter 

van de Twiga app is veel 

publiciteit gegenereerd. Twiga is 

Swahili voor giraffe en die 

associatie leidt tot de nodige 

aandacht van diverse media. Van 

"Een nieuwe manier van 

incasseren" tot "Zo soepel en 

snel als een giraffe"; Twiga 

verovert langzaam de wereld van 

het debiteurenbeheer. 

 

 

Deliverables 

De samenwerking tussen 

Webbouwers enCase 

Communicatie heeft tot een 

aantal mooie middelen geleid. 

De Twiga creditcard 

(relatiegeschenk voor klanten 

van Schuman), de website 

twigacreditmanagement.nl en 

diverse publicaties in 

tijdschriften en vakbladen. En 

last but not least: een nieuwe 

websiteschuman.nl Zo staat er 

een app die kan meegroeien met 

de behoeften van de gebruikers.  

 

 

http://www.casecommunicatie.nl/
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