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NIEUWEGEIN

UITWERKING THEMA’S HDN
Connectivity
Zorgen dat de hypotheekketen efficiënt en effectief is door in hoge mate
koppelbaar te zijn, zowel in taal als transport.

Security
Zorgen dat de processen binnen de hypotheekketen en het transport over het
platform, voor zover door HDN te beïnvloeden, voldoen aan zo hoog mogelijke
security eisen.

In control
Zorgen dat HDN aantoonbaar in control is over de zaken, die HDN uitvoert. Dat
betekent voortdurend alert zijn op eventuele risico’s en daar op anticiperen.

Governance
Het actueel houden van de verenigingsdoelstellingen, statuten, reglementen en
overleg/verantwoordingstructuren.
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Reputation
Zorgdragen voor een goede reputatie van HDN binnen en buiten de gehele
hypotheekketen.

Cooperation
De samenwerking binnen en buiten de vereniging proactief in goede banen leiden
om zo zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve hypotheekketen.

Future proof
Ten behoeve van de gehele hypotheekketen zorgen dat de HDN klaar is voor de
toekomst, zowel op het gebied van business, processen als techniek.

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

JAARPLAN 2023
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ROLLEN HDN

HDN is primair:

HDN is niet:

1

Ontsluiter

HDN ontsluit externe bronnen die relevant
zijn (en CDL’s)

t
Nie

2

Standaardisatie
instituut

HDN zet en beheert de standaard voor de
keten

t
NieKwaliteitsbewaker
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Transporteur

HDN verzorgt het transport van A naar B
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Certificeerder

HDN certificeert alle partijen die leverancier
en afnemer zijn van het platform
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Regierol / opinie /
publieke rol

HDN heeft nog meer rollen (niet in directe
relatie tot data handeling) zoals regie, opinie
en publieke rol.

1 In juridische zin is HDN weliswaar verwerker, hier wordt bedoeld het veranderen van data
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Bewerker1

inhoudelijk

HDN kijkt nooit inhoudelijk en
verandert nooit data of docs
HDN controleert niet
inhoudelijk of data klopt

RUN ACTIVITEITEN
Standaard
Werkgroepen Standaard, Hypotheken, Verzekeren, Processen, Kredieten
HDN Community incl. de HDN Meetup
HDN 23 (en HDN 23.1)
HDN Academy
Werkgroep Certificeren
100% van de leden & gebruikers gecertificeerd
Uitbreiding certificeringsdashboard
Werkgroep Compliance & Security
Security Audits
Interne Audits
Risk assessments cfr planning
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RUN ACTIVITEITEN
Data
Werkgroep Data
(mee-) opstellen OTB rapportages en nieuwsberichten
Upgraden Duurzaamheidsdashboard
Aanpassen en optimaliseren dashboards
Operationeel beheer
SLA Management CS Net, Hippoline, Avisi
Monitoring platform
Releasemanagement
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JAARPLAN 2023 - PRIORITEITEN
Connectivity
• Het realiseren van koppelingen met andere partijen uit de woonketen.
• Actief beheer (onder meer BX, IA/IX)

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
• Het weer krijgen van een goedkeurende verklaring SOC 2 Type 2 (april/mei 2023).

Governance
• Het governance traject voor de vereniging HDN afronden samen met RvC en ALV
• Het afronden van de gesprekken met de werkgroep IBL over het plaatsen van IBL in een separate governance (binnen of
buiten HDN) incl. sluitend financieel plaatje.
• Operationele governance Werkgroepen Standaard aanpassen aan nieuwe werkwijze.

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.
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JAARPLAN 2023 - PRIORITEITEN
Cooperation
• Samenwerkingen handhaven en daar waar nodig verbeteren (bijv. werkgroepen rondom standaard etc.)
• Werkgroep gebruikers (adviespakketten en mid-officepakketten)
• Externe samenwerking: inzetten op Zorgeloos Vastgoed. Met NHG, SIVI, CGA, sector collectief verduurzaming en en
Trusted Information Partners wordt de reguliere samenwerking op operationeel en directieniveau bestendigd.

Future proof
• Pilot Goed Idee afronden en uitrollen naar de markt. Aansluiten andere Identity providers, zoals Itsme en mogelijk Idin.
• Programma Standaard 2.0:
• Oplevering beheertool & schema’s
• Implementatie taxonomietool & Centrale Data Catalogus (CDC)
• Uitrol flexibele CA/CX
• Sturen op gebruik nieuwe schemabeheertool
• Bronontsluiting
• Programma Actief Beheer:
• Actief beheren van de bestaande hypotheekportefeuilles voor geldverstrekkers en intermediair mogelijk maken
• Wat op de plank ligt marktbreed uitrollen (IA/IX, MX)
• Het verder doorontwikkelen van de technologische mogelijkheden van het HDN-platform:
• 1. API 2.0
• 2. DossierUUid
• 3. Connectie Index en platform vernieuwen
• 4. Poortwachter vernieuwen

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