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Webinar: waarde halen uit gestructureerde data 

 

U neemt deel aan het SBR-stelsel. Het ontvangen en verwerken van XBRL-data heeft uw organisatie 

inmiddels onder de knie. Maar valt er niet veel meer waarde te halen uit uw deelname aan het SBR-

stelsel? Het is tenslotte gestructureerde data voorzien van scherpe definities. 

 

Op 28 oktober en 4 november 2021 van 10:00-12:00 uur organiseren XBRL Nederland en SBR 

Vernieuwing twee webinars. Hierin geven we inzicht in hoe andere partijen de verwerking en analyse van 

XBRL-data hebben aangepakt en hoe dit hen helpt hun doelen te behalen en informatie te kunnen delen 

met een ander. 

 

Wilt u ook meer waarde halen uit de gegevens die u ontvangt, deze efficiënt verwerken, analyseren of 

delen? Of heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Meldt u aan en deel deze uitnodiging met 

andere belanghebbenden. 

 

Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Voorafgaand aan het webinar op 4 november 

2021 kunt u specifieke vragen doorgeven voor ons panel ervaringsdeskundigen. Deze vragen  kunt u 

via dit formulier insturen (vóór 1 november 2021). 

 

Meer informatie over het programma en de sprekers is hier te vinden. 

 

 

 

  

https://app.inboxify.nl/view-online/5562667A7772796C70436F3D/2F43576D566F387A396F6F3D/78594C39694F51464F32493D
https://forms.gle/wTW7uw1fmYpQH5QJ6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-JPinL_rTAMO12IImE4AXeFnwsVb-6w7zRFdEsL1W3uM9AA/viewform
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Uitnodiging-Webinar-waarde-halen-uit-gestructureerde-data.pdf


Save the Date: ESEF webinar 
Naar aanleiding van onze succesvolle ESEF seminars vorig jaar organiseren wij op 9 november 2021 

van 10:00 - 12:00 uur een ESEF webinar. In dit seminar willen wij u bijpraten over de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van ESEF alsmede de ‘lesson’s learned’ en ‘best practice’ delen op basis 

van de ESEF conversies en accountantscontroles hierop van het afgelopen jaar. 

 

Om het seminar voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zal deze digitaal worden 

gehouden. Meer informatie over de inhoud en sprekers zal spoedig bekend worden gemaakt op 

de website. 

 

Aanmelden 

Schrijf u nu in voor de ESEF webinar. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met separaat de 

deelnamegegevens van de ESEF webinar. 

 

Save the Date: webinar xBRL-CSV voor rapportages 
Op donderdag 9 december 2021 organiseert XBRL Nederland tussen 10:30 uur en 12:00 uur 

een webinar over xBRL-CSV voor rapportages. 

 

Er zijn twee presentaties over de toepassing en een presentatie over de specificatie zelf: 

• Jeroen Soons (Projectleider Proces & Techniek bij SBR-Wonen) vertelt over het experiment bij 
SBR-Wonen met xBRL-CSV: de behoefte bij SBR-Wonen, de resultaten van het experiment en 
de mogelijke vervolgstappen. 

• Paul Hulst (ICT Architect bij De Nederlandsche Bank) beschrijft de plannen van de European 
Banking Authority om toezichtsdata in xBRL-CSV te ontvangen. 

• Paul Warren (technical director XBRL International) vertelt (in het Engels!) wat de stand van 
zaken is aangaande de xBRL-CSV specificatie, de samenhang met andere specificaties en hoe 
welke ontwikkelingen er op dit terrein verwacht wordt. 

 

Na de presentaties is er ruimte voor het stellen van vragen. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze webinar kan hier. Na aanmelding ontvangt u separaat een bevestiging. 
 

Evenementen 
 

 

• Webinar: waarde halen uit 
gestructureerde data - 28 oktober & 4 
november 2021. 

• ESEF webinar - 9 november 2021. 

• Data Amplified Virtual - 16 t/m 18 
november 2021. 

• Webinar xBR-CSV voor rapportages -  
9 december 2021. 

 

 

 

  

https://nl.xbrl.org/news/save-the-date-esef-webinar-2/
https://app.inboxify.nl/sign-up/v2/2F43576D566F387A396F6F3D/6964356A65616D486250633D
https://nl.xbrl.org/events/save-the-date-webinar-xbrl-csv-voor-rapportages/
https://app.inboxify.nl/sign-up/v2/2F43576D566F387A396F6F3D/636A4A366149712F6536673D
https://nl.xbrl.org/events/webinar-waarde-halen-uit-gestructureerde-data/
https://nl.xbrl.org/events/webinar-waarde-halen-uit-gestructureerde-data/
https://nl.xbrl.org/events/save-the-date-esef-webinar-2/
https://nl.xbrl.org/news/save-the-date-webinar-xbrl-csv-voor-rapportages/


Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf u dan in voor de XBRL International 

nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar admin@xbrl.org. 

 

XBRL Nederland 

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende 

organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het 

programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL 

Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc.  

  

Stichting XBRL Nederland - Seringenstraat 1 - 5213 HL 's-Hertogenbosch - 

tel: +31 (0)6 – 3891 5124 - www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
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