
Webinar: waarde halen uit
gestructureerde data

MELD U AAN

28 oktober & 4 november, 10:00 - 12:00

https://forms.gle/MutSyoUwLTVTqfyV6


DUO ontvangt sinds 2013 jaarrekeningen in
XBRL. De leveringen worden verwerkt met
standaard Oracle software. Hierdoor kan
informatie makkelijk en snel gedeeld worden
met verschillende partijen, zoals het bestuurs-
departement van OCW, de Inspectie van het
Onderwijs en het CBS. 

André Rietveld neemt ons mee in hoe dat in
zijn werk gaat en de overwegingen om te
kiezen voor 'off the shelf 'software 

Jos Jonkers vertelt over het huidige
verwerkingsproces van XBRL en dat heeft
geleid tot behaalde resultaten en ING’s
ambities om meerdere XBRL stromen
samen te brengen in één voorziening.

Erik Beulen trapt af met de aanleiding voor
het organiseren van dit evenement en wat u
kunt verwachten deze twee donderdag-
ochtenden.

John Turner zal vertellen over internationale
trends binnen de wereld van XBRL en
waarom dit thema zo belangrijk is  

Programma 28 oktober

10:10 - 11:00 11:00 - 12:0010:00 - 10:10

Andre Rietveld, Domein Architect, DUO Jos Jonkers, Director Business
Development, ING Real Estate Finance

Erik Beulen, Voorzitter, XBRL Nederland

John Turner, President, XBRL International

Vlotte informatieproducten met
'off the shelf' software 

Kwalitatiever werken door
verwerking vastgoeddata 

Opening 



De Nederlandsche Bank kiest ervoor om veel
data in XBRL-formaat te ontvangen. Paul
Hulst (ICT Architect) schets wat DNB daarvoor
doet en hoe die data geschikt wordt gemaakt
voor gebruik door toezichthouders, statistici
en onderzoekers.

Na drie praktijkvoorbeelden staan we in deze
sessie stil bij vragen van deelnemers. Ziet u
nog mogelijkheden om meer waarde uit
ontvangen data te halen maar ziet u
drempels om die te bereiken? Vraag erover
aan ons panel. Welke visie heeft u op de
toekomst van XBRL (informatiestromen)? Hoe
hebben de mogelijkheden en trends
betrekking op uw sector, organisatie of
afdeling? Welke stappen kunt u nu al zetten? 

Wilt u dat uw vraag behandeld wordt? U kunt
vooraf vragen indienen per onderwerp en
voor de paneldiscussie 

Stel hem dan vóór maandag 1 november
door hier te klikken

Programma 4 november

10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 vóór 1 november

Paul Hulst, ICT Architect, DNB Paul Hulst, DNB

Sander Middendorp, SBR Nexus

Frans Hietbrink, Belastingdienst

Data delen met verschillende
doelgroepen op Europese schaal 

Paneldiscussie Stel uw vraag!
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