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Connectivity
• Het afronden van de migratie naar het HDN platform.
• Het realiseren van koppelingen met andere partijen uit de woonketen.

Security
•
•
•
•

Het uitvoeren van security scans voor het HDN platform.
Reguliere afstemming met de werkgroep Compliance & Security.
Reguliere afstemming met leveranciers inzake security topics.
Awareness creëren en onderhouden bij intern en ingehuurd HDN personeel.

In Control
• Het uitvoeren van risico-evaluaties, implementeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen en
aantonen van de effectiviteit daarvan.
• Het verder inrichten en professionaliseren van de kernorganisatie, waaronder de transitie van de HDNstandaard naar de HDN-organisatie.
• Het verkrijgen van een goedkeurende verklaring SOC 2 Type 2 (april/mei 2022).
• Het aanpassen en updaten van de reguliere contracten voor leden en gebruikers (oa. door EBA-guidelines).

Governance
• Het governance traject voor de vereniging HDN.
• Het afronden van de gesprekken met de werkgroep IBL over het plaatsen van IBL in een separate
governance (binnen of buiten HDN).
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Reputation
• Het behouden en verder uitbouwen van de unieke positie van HDN op het gebied van hypotheekdata,
transport en taal, zowel naar leden en gebruikers, als ook naar overheid, media etc.
• Het bewaken van risico’s, die de reputatie van HDN zouden kunnen schaden.

Cooperation
• Samenwerkingen handhaven en daar waar nodig verbeteren (bijv. werkgroepen rondom standaard etc.).
• Externe samenwerking: inzetten op Zorgeloos Vastgoed en Trusted Information Partners. Met NHG, SIVI,
CGA, sector collectief verduurzaming wordt de reguliere samenwerking op operationeel en directieniveau
bestendigd.

Future proof
• Doorontwikkelen van de Standaard (standaard 2.0), te beginnen met het flexibiliseren van berichten
• Afronden pilot Goed IDee en uitrollen naar de markt. Aansluiten andere Identity providers, zoals Itsme en
mogelijk Idin.
• Het rechtstreeks ontsluiten van (openbare en niet openbare) bronnen.
• Verder doorontwikkelen data delen gericht op Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid.
• Het verder doorontwikkelen van de technologische mogelijkheden van het HDN-platform.

Finance
• Het uitvoeren van een prudent financieel beleid en zorg dragen voor een transparante verantwoording naar
de leden.
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