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Waarom is ockto bedacht? _   Paul Janssen: ‘We wilden 
het inventarisatietraject bij digitale financiële processen, bijvoorbeeld 
het huren van een woning, vergemakkelijken en verkorten. 
Voor zowel de consument als voor de aanbieders. Veel mensen 
vinden het knap lastig om al die gegevens bij elkaar te rapen. Je 
moet gegevens opsturen, zoals loonstrookjes, bankafschriften en 
toekomstige pensioenaanspraken. Een heel gedoe om dat bij elkaar 
te krijgen. Een financieel adviseur kan hier natuurlijk wel mee uit 
de voeten, maar de gemiddelde consument niet. Als je onze app 
opent, ga je vervolgens via de app naar onder meer MijnOverheid, 
de Belastingdienst, het UWV, Mijnpensioenoverzicht.nl. Je logt in 
via de app en vervolgens wordt alles bij de bron opgehaald en in 
een goed en duidelijk overzicht gezet. Alles is totaal veilig. Wij zijn 
bijvoorbeeld 100% AVG-proof en dus staat privacy voorop. AVG 
staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Want onze 
klanten, zoals banken, verzekeraars en hypotheekadviseurs, mogen 
en kunnen bij de klant alleen maar data opvragen die nodig zijn voor 
het proces bij een aanvraag. Dat is technisch ook zo geregeld en 
gewaarborgd in de app. Bovendien hebben alle partijen met wie we 
samenwerken grondige beveiligingstests uitgevoerd.

Wordt de app al flink gebruikt? _  Auke 
Dirkmaat: ‘We hebben inmiddels zo’n 30 grote klanten: banken, 
pensioenfondsen en verzekeraars. Gemiddeld doen die nu 2.000 
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Missie vaN OcktO: 
digitale iNclusie 

vOOr iedereeN
Vrijwel iedereen kent de situatie: voor de aankoop van je huis of voor een andere belangrijke transactie moet je 

financiële gegevens over jezelf en je huishouden aanleveren. Vaak is dat een heel gezoek. en het kost hoe dan ook 
veel tijd. Ockto maakt dat zoeken en spitten in schoendozen en ordners overbodig. met de app verzamel en deel 
je snel, eenvoudig en veilig gegevens. Ockto werkt momenteel al met een aantal vastgoedpartijen samen om het 

aanvraagtraject in de verhuur te optimaliseren. Dit betekent minder werk, sneller duidelijkheid en dus makkelijker 
voor de klant. Ockto, waarin aBn amro een minderheidsaandeel heeft, bestaat nu 3,5 jaar. We spreken Paul 

Janssen, product director van Ockto, en salesmanager auke Dirkmaat. 

Ockto-sessies per week. We hebben daarnaast ook 150 kleinere 
klanten, zeg maar de intermediair om de hoek.’

Wat voor reacties krijgen jullie op dit moment 
van je klanten? _ Dirkmaat: ‘In grote lijnen geven onze 
klanten ons vooral terug dat het heel veel tijd scheelt in het contact 
met hun klanten. De gesprekken verlopen soepeler, zaken zijn 
duidelijker. Ook omdat je erop kan vertrouwen dat je van de echt 
goede gegevens uitgaat. Terwijl de ervaring leert dat er makkelijk 
hier en daar eens een foutje insluipt wanneer die gegevens 
handmatig worden verzameld.’ 

en Wat vinden de gebruikers zelf? _  Janssen: ‘Er zijn 
meerdere klantonderzoeken geweest, met klantenpanels. Onder 
meer bij een pensioenfonds en een aantal banken en verzekeraars. 
Daar leer je heel veel van. Maar we horen nog niet heel veel van 
de consument zelf. Op dit moment kan je Ockto ook nog niet 
gebruiken als je niet wordt uitgenodigd. Binnenkort zal het voor 
consumenten wel mogelijk worden om de app te downloaden en 
zonder uitnodiging te gebruiken. Nu willen we de naamsbekendheid 
gaan verhogen. Dat Ockto een vertrouwde naam wordt. En dat 
mensen gelijk naar de Ockto-app “grijpen’’ bij zaken als een 
hypotheekaanvraag, het huren van een huis, het afbetalen van een 
schuld aan de overheid en nog veel meer.’
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Wat vindt de overheid van jullie app? _  Paul 
Janssen: ‘Die is er wel blij mee. Onze overheid heeft de 
nadrukkelijke doelstelling dat consumenten veel meer regie over 
hun gegevens gaan krijgen dan nu vaak het geval is. Dat je zelf 
ook makkelijker fouten in je gegevens kan signaleren en herstellen. 
En vooral ook dat je die gegevens kan beheren en delen als dat 
nodig is. Wij zijn bij de ontwikkeling van de app uitgegaan van de 
uitgangspunten van de overheid: de burger echt centraal stellen 
in het digitale financieel-administratieve “universum’’. Wij zagen 
als digitale dienstverlener natuurlijk al langer dat online financiële 
gegevens beheren lang niet altijd soepel verloopt. Daarom zijn 
we een aantal jaren geleden Ockto ook al gaan bouwen. En 
natuurlijk willen we geld verdienen met de app. Maar de energie 
die in Ockto zit, komt ook echt voort uit onze missie: digitale 
inclusie voor iedereen. Want nu wordt de gemiddelde consument 
weliswaar verondersteld centraal te staan in het digitale financieel-
administratieve universum. Maar de praktijk is veelal dat de 
mensen waarom het draait het minst op de hoogte zijn. Hen de 
regie teruggeven over hun eigen gegevens is een van de belangrijke 
inspiratiebronnen voor het ontwikkelen van Ockto.’

onze ethische plek pakken _  Dirkmaat: ‘Als je je 
bijvoorbeeld wil inschrijven bij een woningcorporatie, worden soms 
alle adressen gevraagd waar je ooit hebt gewoond. Daar worden 
vragen bij gesteld. Waarom willen woningcorporaties dat hebben? 
Wij willen met Ockto ook onze “ethische plek pakken’’. Door onze 
rol, met Ockto als spil, kunnen wij misschien een aanjaagfunctie 
vervullen. Om het nadenken over privacy nog volwassener te maken. 
Zodat we met alle betrokken partijen nog veel beter gaan nadenken 
over dit soort processen. Dat ook beter dan nu wordt onderbouwd 
welke gegevens nodig zijn. En waarom ze nodig zijn. De overheid 
wil dit ook graag.’

Passie voor…. 
Paul Janssen: ‘Het creëren van iets nieuws door 
bestaande dingen samen te voegen. Liefst door samen 
met anderen te brainstormen over een probleem. Ik kan 
dan heel enthousiast raken. Ik kook ook graag en ook 
dan creëer ik graag een nieuw gerecht door de koelkast 
en voorraadkast aan te spreken.’
Auke Dirkmaat: ‘Mensen! Ik hou ervan om mensen te 
verbinden. Ik kan heel enthousiast en nieuwsgierig 
worden als ik met mensen praat. Iedereen heeft wel wat 
interessants meegemaakt!’
_
Mijn verborgen talent…… 
Paul Janssen: ‘Niet meer voor iedereen verborgen, maar 
dat is toch wel het koken. Liefst voor grotere partijen 
en met alles erop en eraan. Maar ja, de tijd naast zo’n 
baan is wel kostbaar….’

Janssen: ‘Onze rol betekent natuurlijk ook dat we absolute 
veiligheid moeten bieden. Want we verwerken deels gevoelige 
persoonsgegevens. Als wij daarin fouten maken, is het spel afgelopen 
voor ons. En zelfs voor onze concurrenten. Zo gevoelig is deze 
materie. Ockto heeft een ISO27001 certificering en is bezig met een 
PSD2 vergunningsaanvraag. Dat is Europese regelgeving, waarmee 
je inzage in je banktransacties kan krijgen. Dan kunnen we ook 
creditscores genereren en roodstanden bij rekeningen signaleren. En 
nog veel meer. Door de digitalisering komen de “hardere’’ gegevens 
die de overheid van ons heeft en de wat “zachtere’’ van de banken 
eigenlijk steeds meer bij elkaar. Dat geeft ook meer mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Waarbij wij ervoor 
kunnen zorgen dat het zoeken en verzamelen van alle gegevens een 
fluitje van een cent wordt.’

hebben jullie nog Wat voorbeelden van nieuWe 
diensten die jullie kunnen aanbieden als die 
psd2 vergunning ook geregeld is? _  Janssen: ‘Het 
zal dan bijvoorbeeld mogelijk worden om binnen de kortste keren 
een lening of hypotheek te regelen. Of direct een goed inzicht te 
krijgen in je huidige bestedingsopbouw gerelateerd aan je pensioen. 
Zodat je onmiddellijk kan zien of je een aanvullend pensioen nodig 
hebt. Als iemand een woning koopt of huurt is onmiddellijk de 
betaalbaarheid in kaart gebracht. En de identificatie tijdens het 
koop- of huurproces is dan ook gewaarborgd. Online een auto 
leasen kan ook met autorisatie vanuit onze app real-time worden 
geregeld. En dan noem ik nog maar enkele mogelijkheden die voor 
ons nieuwe business kunnen generen. Omdat onze identificatie en 
verificatie zo goed en veilig zijn geregeld, kan je veel kanten op.’

‘ MeNseN regie teruggeveN 
IS bELANGrIJkE INSPIrAtIE-
broN Voor ockto’

‘ Burger echt ceNtraal stelleN IN HEt 
DIGItALE fINANcIEEL-ADMINIStrAtIEVE 
uNIVErSuM’

Wat wil ik nog bijleren…… 
Paul Janssen: ‘Ik zou wel willen leren hoe je naast een 
inspirerende baan, gezin en hobbies nog energie en tijd 
over houdt om eens echt stil te staan.’
Auke Dirkmaat: ‘Dankbaarder zijn voor de dingen die ik 
heb en de fase waarin in nu leef. bewuster meemaken 
wat je nu doet en niet gelijk aan het volgende denken, 
dit is een leerdoel.’
_
Missie voor 2019….. 
Paul Janssen: ‘Zakelijk wil ik PSD2 goed op de rit 
krijgen in combinatie met een ockto-app die de regie 
echt aan de gebruiker geeft. Persoonlijk wil ik er voor 
zorgen dat ik ook echt van die rit geniet!’
Auke Dirkmaat: ‘Ik wil een aantal uitdagende deals 
closen! 
ons net aangekochte nieuwe huis verbouwen tot ons 
droomplekje! 
Mijzelf uitdagen op sportgebied door crossfit.’
_
dit raakt mij persoonlijk…… 
Paul Janssen: ‘Als ik onze missie in dit artikel lees merk 
ik dat dit echt een persoonlijke drijfveer van mij is: alle 
mensen laten deelnemen. Die participatiemaatschappij 
dus waaraan ik op mijn manier een steentje bijdraag.’

Mijn inspiratiebron…. 
Paul Janssen: ‘Een belangrijke inspiratiebron voor mij is 
‘mijn’ mannengroep. Met 18 mannen onder leiding van 
een therapeut beschouwen we maandelijks het leven 
en helpen we elkaar tot nieuwe inzichten. Dat geeft mij 
steeds weer veel energie.’
Auke Dirkmaat: ‘Ik heb verschillende personen als 
inspirator. Ik noem ze mijn mastermindclubje. Ze weten 
zelf niet dat ze mijn mentor zijn maar ik haal van 
eenieder veel wijsheid en ervaring als ik ze zie of naar 
ze luister. Erg gaaf om dit te hebben!’
_
de ultieme ontspanning….
Paul Janssen: ‘Een wielertour met mijn vrouw in de 
Italiaanse bergen! Met wat inspanning omhoog, vol 
concentratie omlaag en dan bijkomen bij een heerlijke 
lunch met ultiem uitzicht. Genieten is dat!’

‘ IN GrotE LIJNEN GEVEN oNZE kLANtEN oNS 
VoorAL tEruG DAt HEt heel veel tijd 
scheelt iN het cONtact Met huN klaNteN.’ 
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