
Op 27 september 2022 is het webinar 'Bespaar kostbare tijd met een digitale onboarding' uitgezonden. Tijdens dit 
webinar, georganiseerd door Rabobank en Signicat, is toegelicht hoe je het onboardingsproces van nieuwe 
medewerkers en flexwerkers veilig en efficiënt kunt digitaliseren. De presentatie van het webinar was in handen van 
Thijs van den Berg (Rabobank) en David Linschoten (Signicat). Martin Schievink van Akyla was te gast om zijn 
ervaringen met digitale onboarding te delen.  

De vragen die zijn gesteld tijdens het webinar zijn in deze Q&A vastgelegd.  

Binnen onze organisatie hebben wij meerdere medewerkers onder de 18 jaar. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 
Is iDIN dan ook mogelijk?
Dit is afhankelijk van de betrokken bank. Bij de meeste banken kunnen minderjarigen iDIN niet gebruiken. De 
minderjarige kan echter gewoon digitaal geonboard worden door de combinatie te maken van Akyla met de 
Document Scan en de IBAN naamcheck functionaliteit.  

Is digitale onboarding ook geschikt voor de horeca? 
Jazeker, ook in de horeca wordt digitale onboarding veel ingezet. We horen dat ook in de horeca veel fouten 
gemaakt worden bij het invullen van de gegevens. Zoals  bijvoorbeeld het adres, IBAN en zelfs de eigen naam.  
Digitale onboarding zorgt ervoor dat zoveel mogelijk gegevens automatisch worden gevuld en/of dat er controle 
plaats vindt van de ingevulde gegevens. 

Daarnaast geven relaties in de horeca aan dat ze vaak niet alle informatie aangeleverd krijgen. Daar moet men 
achteraan en dat kost tijd. Door velden verplicht te maken weet je zeker dat je geen informatie mist die je nodig 
hebt. Dit zorgt voor:
• Versnelling van het  onboarding proces naar een doorlooptijd van enkele minuten
• Minder tijd te besteden aan onboardingen
• 24x7 onboarden

Je begint gewoon al lekker als medewerker. Goed geregeld! Dat is iets wat ook de horeca goed kan gebruiken.

 Is de belastingdienst akkoord met deze onboarding? 
De nodige instanties hebben naar de onboarding gekeken en hun akkoord gegeven. Wij adviseren wel om dit bij 
jouw eigen contactpersonen ook te bespreken, om zodoende geen onduidelijkheid te krijgen.
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Gaat een onboarding altijd goed? 
Bij een onboarding, oftewel de stappen die binnen Akyla worden uitgevoerd, krijgt de medewerker of gebruiker de 
melding als iets niet goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd IBAN of als een ID-document niet goed te lezen 
is. Hierdoor heb je altijd de juiste data in bezit. Uiteindelijk gaat het dan ook in de meeste gevallen goed. 

In afgelopen jaren zien we dat fraude bijna nooit voorkomt. Waarom zouden we de ID Scan moeten hebben? 
Denk aan de boetes waar Martin het over had, het kan veel geld kosten als tijdens een controle naar voren komt dat 
er geen ID scan gemaakt is. Daarnaast beschik je met deze digitale toepassing direct over de juiste data, wat veel tijd 
en geld scheelt. En het is tevens efficiënter dan overtypen.

Herkent de ID Check welk type paspoort het is? En checkt de ID controle dan ook de pagina van het paspoort 
waarop het BSN van de betreffende persoon staat?
Het BSN wordt vanaf de achterzijde uitgelezen, dat wordt gedaan met alle paspoorten. Tevens leest deze de MRZ 
code uit op de voorzijde. Nieuwe paspoorten hebben hier geen BSN meer in staan, maar dat wordt dus opgelost 
door de achterzijde te scannen.

Kun je de ID controle ook gebruiken voor de controle van een rijbewijs?
Ja, ook een rijbewijs is te scannen met de ID Scan. 

Worden bij een ID controle de gegevens van het document overgenomen in de onboarding? 
Met de ID Scan is het mogelijk dat de gegevens middels OCR uitgelezen worden van het ID-document en direct 
geladen worden. Voordeel is dat het dan niet nodig is om de data over te nemen en er dus geen typefouten gemaakt 
worden. 
Op dit moment kunnen de NAW gegevens nog niet worden gebruikt binnen de onboarding van Akyla.

Is de IBAN Naam Check ook beschikbaar bij wijzigingsaanvragen in Akyla? Of enkel in de onboarding? 
Nu is dat alleen nog mogelijk in de onboarding. Akyla gaat dit meenemen in de ontwikkeling en onderzoeken waar 
het past binnen de wijzigingen. 

Kan ik ook iDIN of IBAN Naam Check niet gebruiken? 
Binnen Akyla adviseren we om alle stappen te gebruiken. De ID Scan is verplicht, iDIN verrijkt en zorgt voor de holder 
verification. IBAN Naam Check controleert of  het rekeningnummer klopt bij de naam. Denk hierbij ook aan 
medewerkers met loonbeslag. We hebben relaties gesproken waar deze medewerkers meerdere malen het 
rekeningnummer laten wijzigen in de loonadministratie (IBAN van derden) en waarbij het bedrijf dit veel tijd kost om 
te achterhalen of dit klopt (als geen IBAN Naam Check aanwezig is). 

Ik zag in de onboarding dat eerst de naw gegevens handmatig worden gevuld en daarna pas de ID Check 
gedaan wordt. Is het mogelijk om de ID Check eerder in te richten en dat de naw gegevens automatisch 
uitgelezen worden? 
Waar je de ID controle plaats laat vinden bepaal je zelf in de configuratie van het onboardingstype. Op dit moment 
kunnen de NAW gegevens nog niet worden gebruikt binnen de onboarding van Akyla.

Jullie hebben zoveel organisaties genoemd, bij wie moeten we nu zijn voor wat?
Kort gezegd, wij zijn allen bereikbaar voor vragen. Gaan de vragen specifiek over Akyla, dan is Martin de aangewezen 
persoon, gaan de vragen over de Identity diensten of contracten dan kunnen Thijs of David benaderd worden.  
Thijs van den Berg: Thijs.van.den.Berg@rabobank.nl
David Linschoten: David.Linschoten@signicat.com
Martin Schievink: Schievink@akyla.nl


