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Succesvolle
WEI SESSIE
Dinsdag 13 november kwamen 
specialisten uit de hele financiële keten
bij elkaar om meer te horen over de
activiteiten van HDN en om samen te kijken
waar en wat er beter kan in de communicatie
in de keten. Nieuwe punten zijn boven tafel
gekomen en er is nagedacht over acties
hoe we het in 2019 beter kunnen doen.
In deze nieuwsbrief een samenvatting
van de middag op boerderij de Boerinn
in Kamerik.
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HDN Strategie en
plannen voor 2019
HDN directeur Reinier van der
Heijden opende de middag tijdens
het plenaire deel met een toelich
ting op de strategie van HDN voor de
komende jaren. HDN wil in 2028 dé Point
of Trust zijn voor het financiële domein en
blijft de standaard voor de hele keten. De
vereniging wil samen met haar leden en ge
bruikers een eenduidig en veilig ecosysteem
creëren en bewaken. Z
 odat de financiële
dienstverlening gaat naar real time duidelijk
heid, advies én afhandeling voor de consu
ment. Om deze stip op de horizon dichterbij

De Standaard in 2019
De HDN Standaard blijft zich doorontwik
kelen. De focus ligt de komende tijd op:
• Naast de jaarlijkse HDN releases de
bekendheid van de Standaard in de
markt vergroten.
• Meer en eenvoudiger online informatie
beschikbaar maken.
• Onderzoeken of we de HDN Standaard
in een digitale methode kunnen aanbieden
waarmee de Standaardtaal eenvoudiger
en gebruiksvriendelijker geïntegreerd kan
worden met bestaande systemen.
• Oe overgang van een lineaire naar een
modulaire standaard. Dat wil zeggen dat
de Standaard meer gericht is op data en
minder op het (lineare) proces.
Naast deze ontwikke
lingen is ook HDN 19
besproken. Kijk voor
meer informatie over
HDN19 op onze website.

te halen werkt HDN in 2019
aan een aantal grote projecten
waaronder:
• Vernieuwing van het huidige platform;
• Bewaken en ontwikkelen van de
standaard (als taal);
• Inkomensbepaling Loondienst voor
iedereen beschikbaar maken;
• Een nieuwe manier van certificeren.
Meer weten? Bekijk dan powerpoint
Presentatie van het jaarplan 2019

Certificeren
nieuwe stijl
In 2019 gaat HDN
over op een nieuwe
manier van certifice
ren. Dit betekent dat we
niet meer op basis van opgevraagde
(geanonimiseerde) productie dossiers
of op basis van het heen en weer stu
ren van (test)berichten de c ertificering
uitvoeren.
Met ingang van 1 januari 2019 zal
HDN op basis van geanonimiseerde
productie data verschillende rappor
tages uitvoeren. Dit betekent o.a. dat
de stakeholders van HDN minder tijd
hoeven te spenderen aan de uitvoering
van de certificering en dat de certifi
cering wordt uitgevoerd op basis van
big data in plaats van steeksproefge
wijs. Meer informatie over het nieuwe
certificeren lees je in de presentatie.
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Aan de slag tijdens
workshops
Tijdens het interactieve gedeelte spraken de deelnemers
over drie onderwerpen. Waar lopen adviseurs tegen aan
en wat kunnen we in de keten hieraan doen?
Hoe kunnen we data het beste groeperen en definiëren
in de standaard? En tenslotte is gekeken naar de via
HDN beschikbare managementinformatie en hoe je daar
als individuele partij je voordeel mee kunt doen. De som
men de highlights per workshop graag voor je op.

VAN GOED NAAR BETER
VOOR HET INTERMEDIAIR
De workshop Van Goed naar Beter
voor het intermediair gaf positieve
energie. De veel gehoorde wens
om met de gehele keten in gesprek
te gaan aan de hand van concrete
onderwerpen werd werkelijkheid.
De conclusie? Er zijn twee onder
werpen waarmee we aan de slag
moeten, namelijk;
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 Het Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid. Het ontbreekt nu in de branche aan
een duidelijk protocol. Communicatie start vaak via de offerteaanvraag en stapt
vervolgens over op ongestructureerde email. Grote wens is om een ontslag van
hoofdelijk aansprakelijkheid veel gestructureerder met elkaar aan te pakken. Het
juist inzetten van het HDN Mutatiebericht is hierbij een belangrijke stap vooruit.
 De criteria waaraan documenten moeten voldoen kan ook sterk worden
verbeterd. De toelichting op documenten ontbreekt of deze is onbegrijpelijk voor
de gebruikers. Grote wens is dat het intermediair maar ook de consument de
documentenlijst aan de hand van meegegeven documentcriteria in één keer juist kan
insturen.
Wij kijken uit naar de volgende gesprekken met de gehele keten!
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DATA SNELLER & SLIMMER DOOR DE KETEN
Hoe moeten we de data in de toekomst structureren in de HDN Standaard?
‘Modulair werken’ is hierbij het uitgangspunt. Ofwel het centraal definiëren van kleine
gegevenssets dan in het proces kunnen worden ingezet. In kleine groepjes is nage
dacht over welke gegevenssets gedefinieerd kunnen worden, maar ook welke externe
partijen hierin een rol kunnen spelen. Denk aan bestaande externe bronnen zoals
UWV of Kadaster, maar ook kwamen nieuwe ontwikkelingen als NotarisID ter sprake.
Vragen die naar voren zijn gekomen:
 Welke instantie bepaalt de
definitie van een gegeven?

2

 Welke instantie kan een gevalideerde
waarde doorgeven?
 Welke bron ‘vertrouw’ je meer
dan een ander?
Met deze input gaat HDN verder aan de
slag om de nieuwe, modulaire Standaard
vorm te geven.

RICHTING BEPALEN MET DE HDN INDEX 2.0
De take-aways uit de workshop ‘Richting bepalen met HDN Index’ zijn:
 De HDN Index biedt de mogelijkheid
om te benchmarken. Als blijkt dat jij als
aanbieder als enige 34 dossierstukken
nodig hebt terwijl het gemiddelde op
15 dossierstukken ligt dan biedt dit
stof tot nadenken.
 fficiency is een taak van de hele
E
keten. Zo merkte een softwareleve
rancier op dat zij bij uitstek naar de
processen per aanbieder kunnen kijken
en verbeteringen kunnen voorstellen.
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 et zou goed zijn een waardelijst toe
H
te voegen binnen de standaard die
aangeeft of de aanvrager een starter/
doorstromer/oversluiter is. Dit heeft
naast inzicht ook een efficiency doel:
je kan als aanbieder bepalen welke
stukken er nodig zijn voor een dossier.
 De index zorgt dat HDN haar signaleringsrol beter kan invullen. De gege
vens leveren input om het proces te
verbeteren

Tot
ziens

Op naar de volgende Wei sessie!
HDN bedankt alle deelnemers aan de WEI SESSIE voor hun aanwezigheid en
waardevolle input. Aan de hand van de uitkomsten gaat het HDN team verder
met de ontwikkeling van de standaard en verbeteren van de efficiency in de
keten. Graag organiseren we ook volgend jaar weer een WEI SESSIE om elkaar
te ontmoeten en te komen tot nieuwe inspirerende inzichten.
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