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PERSBERICHT
EASYParp lanceert nieuwe PARP- & IDD-module
Eenvoudig het proces inrichten, templates maken en vullen

Rotterdam 12 december 2018: EASYParp maakt vandaag bekend dat zij per 1 januari 2019 diverse
modules beschikbaar heeft ter ondersteuning van de juridische processen en wetgeving omtrent de
IDD, waaronder ook het PARP* Proces (ART 32 BGFO). Het is voor verzekeraars, volmachtkantoren en
adviseurs nu mogelijk om in Scienta* te PARP-en en te voldoen aan de huidige wetgeving omtrent de
Insurance Distribution Directive (IDD) die per 1 oktober 2018 is ingegaan.
"Door het op een juiste wijze inrichten van een PARP-Proces kan er tijdswinst worden behaald en leidt
dit tot een efficiëntere werkwijze voor de medewerkers. Doordat de producten op multidisciplinair
niveau worden getoetst en alle lagen van de organisatie betrokken zijn, krijg je betere, nuttige en
veiligere producten voor de klant! De klant of gebruiker van het product staat voorop, het draait
tenslotte bij PARP, maar ook in de IDD, allemaal om deze eindklant. Verzekeraars, volmachtkantoren
maar ook de adviseurs zullen in control moeten zijn over de producten die zij aanbieden, de
doelgroepen die daarbij horen en de monitoring hiervan," aldus Minke Verberk. EASYParp heeft door
de implementatie en haar werkwijze van het PARP-Proces al bij diverse verzekeraars en
volmachtkantoren sinds 2013 op meer dan 400 schade- en inkomensproducten ervaring op het gebied
van PARP opgedaan.
Scienta wordt door EASYParp actief gebruikt om het PARP-proces in te richten en producten te toetsen.
Omdat verzekeraars in het systeem mee kunnen kijken en kunnen toetsen door middel van een
persoonlijke toegangscode, is het ook zeer geschikt om bijvoorbeeld de 100% verzekeraarsproducten,
die de volmachtkantoren hanteren te monitoren.
EasyParp heeft in Scienta voor zowel ontwikkelaars als voor distributeurs ook modules ontwikkeld waarin
uitleg wordt gegeven over de IDD en waarin wordt beschreven welke impact deze wet heeft op de
dagelijkse werkzaamheden, productontwikkeling en de bedrijfsprocessen.
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Adviseurs kunnen gebruik maken van het systeem om zo hun distributieproces in te richten zoals wordt
verwacht vanuit wetgeving en toezichthouders. Ook hier worden er handelingen vanuit de adviseur
gevraagd, waaronder de terugkoppeling over doelgroepen van producten naar de verzekeraars toe.
Verzekeraars kunnen ook hier in het systeem mee kijken en toetsen door middel van een persoonlijke
toegangscode. Dit hele proces is door EASYParp ingericht in Scienta.
Het management van EASYParp heeft deze maand voor vijf volmachtkantoren de HEAVY PARPmodule ingericht. De verwachting is dat EASYPARP dit in januari 2019 verder in de markt zal uitrollen.
Meer informatie omtrent PARP en de IDD of de beschikbare modules van EASYParp zijn te vinden op
onze website: www.easyparp.nl. Daar staan ook onze publicaties over PARP en de IDD.
*PARP staat voor het Product Approval en Review Process. Binnen dit proces worden financiële
producten getoetst aan de hand van de zogenaamde KNVB-criteria oftewel kostenefficiency, nuttige,
veilige en begrijpelijke producten voor de klant.
* Scienta is een systeem dat helpt om werkwijzen helder vast te leggen en processen en procedures te
beschrijven. En om kennis actief te gebruiken in een organisatie. Ideaal voor organisaties die op zoek
zijn naar een kwaliteitssysteem, voor het managen van processen. EASYParp heeft de processen
omtrent PARP en de IDD ingeregeld in Scienta.

