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ING Labs Brussels maakt vier nieuwe scale-ups bekend voor 
tweede editie 
ING investeert $ 3 miljoen in ING Labs Brussels alumnus Flowcast 
 
Maandag 8 maart 2021 – Brussel -  Vandaag stelt ING Labs Brussels, de innovatie-accelerator 
van de bank, vier start-ups en scale-ups voor die dit jaar deelnemen aan het programma dat 
deze jonge fintechbedrijven begeleidt. Dat gebeurt tijdens een digitaal kick-off event. Concreet 
gaan deze jonge technologiebedrijven die actief zijn in de financiële sector hun innovaties en 
waardeproposities testen en toepassen binnen een bankomgeving. ING verhoogt ook haar eigen 
innovatietempo via verschillende commerciële samenwerkingen met alumni die deelnamen aan 
ING Labs Brussels. Zo starten ING België en Flowcast, een fintech-startup uit de Verenigde 
Staten, een pilootproject om te bekijken welke preventieve en proactieve mogelijkheden de bank 
kan bieden in het geval van niet-renderende hypotecaire leningen. Flowcast gebruikt hiervoor 
artificiële intelligentie om het proces van kredietverleningen en kredietinningen te 
moderniseren. Als onderdeel van deze samenwerking investeert ING Ventures, het 
durfkapitaalfonds van de bank, $ 3 miljoen extra in Flowcast.  
 
“ING Labs Brussels is een programma dat het innovatietempo bij ING verhoogt door een 
samenwerking aan te gaan met technologische bedrijven die oplossingen hebben uitgewerkt voor 
een van onze vijf strategische prioriteiten”, licht Stephanie Van Avesaat, Head of ING Labs Brussels, 
het programma toe. “We zijn ervan overtuigd dat we nog sneller kunnen innoveren door gebruik te 
maken van wat al bestaat, door onze krachten te bundelen en ons open te stellen voor 
samenwerkingen en cocreatie.”  

De vier deelnemende scale-ups hebben een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkeld en zijn 
klaar om deze op de markt te brengen. Ze werken de komende vier maanden met een team van 
interne specialisten en externe specialisten op een ‘proof of concept’ in een bankomgeving om zo 
aan te tonen dat hun oplossing werkt.  

De vier jonge technologiebedrijven die voor deze editie geselecteerd werden, zijn: 

- Closure: dit jonge Nederlandse technologiebedrijf biedt een dienst aan die nabestaanden 
ondersteunt wanneer bij een overlijden bepaalde contracten, abonnementen en 
rekeningen afgesloten moeten worden.  

- XM Cyber: deze Israëlische scale-up biedt een platform aan dat aanvallen op 
bedrijfskritische processen simuleert en op basis daarvan advies geeft over hoe een bedrijf 
deze zwakke plekken beter kan beschermen.  

- Datacebo: dit Amerikaanse bedrijf creëert synthetische gegevens voor het testen van 
software.  

- Mosaic: deze scale-up die vanuit het Verenigd Koninkrijk werkt, gebruikt algoritmen om 
een analyse te maken van beurstransacties. Zo weten gebruikers wat zich op de markt 
afspeelt, waarom dat van belang is en welke acties ze moeten ondernemen om bepaalde 
kansen te grijpen. 
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Fintech verbetert de klantervaring door ING in staat te stellen haar processen voor niet-
renderende leningen opnieuw te beoordelen en te verbeteren 

ING Labs Brussels bouwt voort op het voormalige Fintech Village dat al een stevige reputatie 
kende binnen de gemeenschap van financiële technologie. De samenwerking tussen jonge 
technologiebedrijven en ING kan leiden tot een commercieel partnerschap met de bank. Zo 
maakt ING vandaag, op de dag van de kick-off van het innovatieprogramma van ING Labs 
Brussels, bekend dat het met Flowcast in zee gaat.  

Flowcast is een Amerikaanse fintech-startup die artificiële intelligentie gebruikt om het proces 
van kredietverleningen en kredietinningen te moderniseren. ING Ventures, het durfkapitaalfonds 
van de bank, investeert voor dit jaar $ 3 miljoen extra in Flowcast in het kader van een 
pilootproject. "ING België voert binnenkort een pilootproject uit met Flowcast om de 
klanttevredenheid en klantimpact van deze proactieve aanpak verder te testen, met als doel lokale 
retailklanten te ondersteunen bij alle hypotheken", vertelt Stephanie van Avesaat, hoofd van ING 
Labs Brussels. Tijdens de pilootfase wordt bekeken welke preventieve en proactieve 
mogelijkheden de bank kan bieden in het geval van niet-renderende leningen. De totale 
investeringsronde van Flowcast bevindt zich intussen op meer dan $ 10 miljoen. 

“De besluitvorming rond kredietverleningen is een kerncapaciteit van ING, die we voortdurend 
proberen te versterken om ons aanbod aan ING-klanten te verbeteren. We menen dat ‘machine 
learning’ en alternatieve datatechnieken, zoals degene die ontwikkeld en verfijnd worden door 
Flowcast, de toekomst van de financiële diensten zullen bepalen. Daarom is het een strategische 
prioriteit voor ons”, aldus Frederic Hofmann, managing director van ING Ventures. ING was eerder 
mede-financier van de Serie A-investeringsronde van Flowcast. 

De technologie van Flowcast is gebaseerd op baanbrekend onderzoek op het gebied van ‘machine 
learning’, datawetenschap en kunstmatige intelligentie en stelt financiële instellingen in staat 
hun klantrelaties met meer vertrouwen en efficiënter te beheren en de klantwaarde te verhogen. 

"Dankzij onze dienst kan de bank proactief omspringen met haar kredietportefeuille, wat een 
positief effect heeft op de kostenzijde, de duurzame relatie tussen bank en klant en de ervaring van 
de kredietnemer. Het is een mooi voorbeeld van hoe ons kredietanalyseplatform beide kanten van 
de kredietmarkt moderniseert”, zegt Ken So, medeoprichter en CEO van Flowcast.  

Flowcast gebruikt eigen gepatenteerde technologie op basis van ‘machine learning’. Een hoog 
aangeschreven team van datawetenschappers creëert modellen voor financiële instellingen. De 
bedoeling is om de klantenervaring te verbeteren, het aantal klanten te beperken dat met 
betalingsachterstanden of wanbetalingen te maken krijgt en de kosten te verlagen als gevolg van 
voorzieningen die genomen worden om mogelijke kredietverliezen op te vangen. 

Digitale abonnementenmanager in de ING Banking app dankzij ING Labs Brussels 

ING wil de komende jaren blijven investeren in scale-ups via ING Labs Brussels, omdat dit vaak 
leidt tot commerciële partnerschappen die bankzaken voor de klant nog simpeler maken. In 2020 
sloot ING België een contract af met de Zweedse scale-up Minna Technologies dat hun product 
heeft uitgetest in ING Labs Brussels. Deze scale-up biedt een digitale abonnementenmanager aan 
die de klanten van ING België binnenkort kunnen gebruiken via de ING Banking app. De toepassing 
‘One View’ laat de bank toe om gratis abonnementen stop te zetten voor klanten zonder dat ze 
zelf alle administratie moeten afhandelen. Het gaat om een primeur, want ING is de eerste bank 
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in België die deze dienst aanbiedt. Met de abonnementenmanager verwacht ING tegen begin 
2024 ruim € 15 miljoen voor haar klanten te kunnen uitsparen. 

Over ING België 
ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, 
ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van 
ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).  
 
ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid, en biedt 
bankdiensten aan via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om 
mensen in staat te stellen een stap voor te zijn, in het leven en in zaken. De meer dan 53.000 
werknemers van ING Bank bieden retail- en wholesale bankdiensten aan cliënten in meer dan 40 
landen. 
 
De aandelen van ING Group noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel 
en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N). 
 
Duurzaamheid vormt een fundamenteel onderdeel van de strategie van ING, wat blijkt uit het feit 
dat ING wordt geklasseerd als 'Leader' binnen de banksector door Sustainalytics en een 'A' rating 
krijgt in het ratinguniversum van MSCI. De aandelen van ING Group zijn opgenomen in belangrijke 
duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van vooraanstaande 
leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. 
 
ING heeft toegewijde teams voor Duurzame Financiering in verschillende landen, waaronder 
België.   

Over Flowcast 
Flowcast werd in 2015 opgericht vanuit de visie dat er een betere manier is om kredietrisico’s te 
beoordelen en beheren. De onderneming benut haar gepatenteerde methodologieën op basis 
van ‘machine learning’ om hoogwaardige voorspellende modellen voor risicobeoordeling op te 
stellen voor financiële instellingen. Aan de hand hiervan kunnen kredietverschaffers 
kredietvoorstellen automatisch optimaliseren en het veranderende risico binnen hun portefeuille 
permanent beheren. Via zijn publiek toegankelijke Tillful -dienst verstrekt Flowcast gratis snelle en 
transparante kredietscores aan kleine en middelgrote ondernemingen, en gebruikt die scores dan 
om aanvragers vooraf goed te keuren voor kredietdiensten via Tillful-partners. Flowcast wordt 
ondersteund door investeerders zoals ING, BitRock Capital en Katalyst Ventures. De onderneming 
heeft haar hoofdkantoor in Silicon Valley en een kantoor voor Azië/Pacific in Singapore. Meer 
informatie op flowcast.ai en tillful.com.  

Over ING Ventures 
ING Ventures is de durfkapitaalarm van ING, een fonds van € 300 miljoen dat een 
minderheidsbelang neemt in startende bedrijven die strategisch relevant zijn voor ING. Het richt 
zich op disruptieve technologieën die het potentieel hebben om een impact te hebben op de ING-
business en klanten toegang geven tot de beste beschikbare diensten. ING Ventures helpt 
ondernemers ook met praktische ondersteuning, knowhow, expertise aangaande schaalgrootte 
en toegang tot het distributienetwerk van ING. 
 
 
 

http://www.ing.com/
https://www.flowcast.ai/
http://www.tillful.com/
https://www.ing.com/About-us/Innovation/ING-Ventures.htm
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Over ING Labs Brussels 
ING Labs Brussels legt zich toe op het versnellen van innovatie via samenwerking en partnerships 
met mature start-ups en scale-ups. Het wordt als de specifieke afdeling van ING Labs gezien, die 
gevestigd en actief is in de landen met een vooraanstaande marktpositie, België en Nederland. 
Het programma pakt elk toepassingsdomein aan dat relevant is voor de bank en concentreert 
zich op de fase van schaalvergroting, via projecten met een ‘local for global’-instelling.  
 
Voor meer informatie:  
ING Press Office pressoffice@ing.be 
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