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IT TrendAlert – BlockChain 
Een spreadsheet met een lang geheugen en eigen wil zet 

complete begroepsgroepen buiten spel . 

 
 
Datum:  april 2017 
Voor wie: Breed 
Regio:    Nederland 
  

Samenvatting 
Businesscases op z’n kop, Financiële dienstverlening krijgt een onduidelijke toekomst en geld kun je 

alleen maar uitgeven als je het hebt. Een paar kernachtige gevolgen van een overstap naar een 

cryptocurrency. Maar de blockchaintechnologie waar de cryptocurrency op gebaseerd is heeft nog veel 

meer in petto. We weten nog niet half hoeveel meer. 

Dat biedt ongekende kansen, maar heeft ook flinke gevolgen voor heel veel businesses, met name de 

financiële businesses. Die zullen gaan samenwerken, ontkennen of een gevecht aan gaan met 

toepassingen van de nieuwe technologie, subtiel of frontaal. 

Maar vandaag al kan iedereen met deze nieuwe technologie aan de slag, op zoek naar toepassingen en 

kansen. 

  

De IT TrendAlert 
Een IT TrendAlert is een 
resultaat van onze  

IT TrendRadar.  

 
De IT TrendAlert  
beschrijft een 
gesignaleerde 
ontwikkeling in de markt 
die gerelateerd is aan 
Informatie Technologie. 
Als de ontwikkeling een 
bedrijf raakt kunnen 
kansen of bedreigingen 
ontstaan.  
 
Deze IT TrendAlert 
beschrijft de 
ontwikkeling, de kansen 
en bedreigingen die 
ontstaan en geeft 
suggesties. 
 
Wij adviseren u 
natuurlijk om altijd zelf 
verder onderzoek te 
doen en eigen conclusies 
te trekken.  
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Samengevatte kansen voor mijn organisatie 
Zoals gezegd, we weten nog niet half wat er allemaal kan met de BlockChain. Bijvoorbeeld alles 

waarvoor je voorheen een notaris nodig had verandert, de notaris is niet meer nodig. Internationaal 

betalingsverkeer, zo simpel als betalen aan een collectant. Alles wat bewijs nodig heeft wordt zo simpel 

als het maken van een foto.  

Maar ook het bewijs van gebeurtenissen in het verleden van een auto, van productie tot de laatste 

beurt. Het betalen van een leverancier in China, zonder kosten, zonder vertraging, zonder 

tussenpersonen. Het afsluiten van een weddenschap die t.z.t. automatisch verifieert en uitbetaalt. De 

mogelijkheden zijn zo divers, check www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications voor nog 

tien toepassingen. 

 

  

http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications
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Wat is er aan de hand? 
De technologie schrijdt voort. En als er een beroepsgroep is die wel heel erg 
veel geld verdient zonder daar iets substantieels voor te leveren dan is dat 
wel de finance-wereld. Elke transactie, elke formele overdracht, elke loterij, 
elke registratie, overal zitten daar de “suits” tussen die niks inhoudelijk met 
de transactie zelf te maken hebben maar alleen zorgen voor de legitimiteit, 
het garanderen van de onherroepelijkheid en de formele registratie om een 
dispuut te voorkomen. Zelfs bij prijsuitreikingen zijn ze te vinden, zolang ze 
geen sefies aan het maken zijn. Ze kosten een hoop maar iets toevoegen 
doen ze niet. Begrijp mij niet verkeerd, ze voorkomen natuurlijk in potentie 
een boel ellende. Maar kan dat niet anders opgelost worden? 
 
Ja sinds kort kan dat anders. Door slimme technologie, de blockchain 
technologie. Begrijpelijk dat er veel weerstand is tegen deze verandering, 
van de betreffende beroepsgroepen maar ook van overheden, politieke 
partijen en andere instanties die op allerlei manieren gesteund worden 
door deze gefortuneerde beroepsgroepen.  
 
Als ik de buurman 100 euro geef voor zijn grasmaaier dan zit daar geen bank tussen. Daar kunnen 
vervolgens legio geschillen over optreden, hij kan gewoon een week later claimen dat de grasmaaier van 
hem is en dat ik hem helemaal niet gekocht  heb. Hoe hoger het bedrag hoe formeler we dat willen 
organiseren. Een auto, een boot, een huis, een stuk land, voorbeelden van transacties die we op een 
formelere manier regelen.  
 
Maar stel je nou voor dat de buurman een bonnetje als aankoopbewijs had en dat bonnetje met daarop 
de aanvulling van onze transactie op twitter zet.  Dan heb ik (en de hele wereld kan dat controleren) 
mijn bewijs van eigendom, en het bewijs van waar hij het apparaat gekocht had, hoe oud het is, wat de 
prijs was. Ga er vanuit dat het bonnetje niet wijzigbaar is, dat ik dat niet kan kopieren (en dus het 
apparaat niet twee keer kan verkopen) en dat ik een foto van het bonnetje mét de aanvullingen direct 
op facebook zet. Dan hebben we alle noodzakelijke borgingen voor elkaar zonder dat daar een bank of 
notaris voor ingehuurd hoeft te worden. Zelfs inschrijving in een register is niet meer nodig, want 
iedereen heeft het bewijs van de verkoop van de grasmaaier. Geen dispuut dus. En datzelfde met een 
erfenis, een weddenschap of een afspraak. 
 
Dat zijn toepassing van blockchain. Maar ook voor tickets, voor digitaal geld, voor aandelen, voor bewijs 
van herkomst, nationaal of  internationaal zonder tussenkomst van andere partijen (zie voor meer 
voorbeelden: www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications).  
 
Dat gaat een enorme verschuiving met zich meebrengen. Geen wonder dat we nu al  zien dat de 
financiële wereld enorme efficiëntieslagen maakt. Er zullen natuurlijk partijen zijn die claimen dat ze een 
rol zouden moeten hebben in het nieuwe model en daarmee hun verdienmodel beschermen. Misschien 
lukt dat, misschien niet. Overheden zullen onder druk komen te staan om de conventionele rollen te 
beschermen maar de geest is uit de fles. Hoogstwaarschijnlijk zien we straks een overschot ontstaan aan 
dure huizen, boten, kunst en auto’s.  
 
Tegelijk biedt bijvoorbeeld de bitcoin bescherming tegen niet-bestaand geld. Je moet een bitcoin 
hebben voordat je die kunt uitgeven. Je mag best iets lenen van iemand, maar dan is geregistreerd 
welke bitcoin jij hebt en de ander dus niet meer. Die kan dus diezelfde bitcoin niet twee keer uitlenen, 

We beschrijven in deze 

paragraaf wat de trend 

is die wij signaleren, 

waar de trend zich 

naartoe beweegt en 

welke invloedsfactoren 

daarbij betrokken zijn.  

We schetsen hier ook 

welke impact de trend 

naar ons idee heeft of 

zal hebben, op bedrijven, 

op de sector en op de 

maatschappij. 

http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications
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iets wat in de huidige maatschappy wel heel veel gebeurt. Ook dat is een enorme omwenteling waar de 
sector en de maatschappij aan moet gaan wennen. 

 

Welke organisaties worden door deze trend geraakt? 
Tja, welke niet zou ik denken. Natuurlijk de financiële sector, de 
registrerende sectoren, tussenhandel zonder inhoudelijk toegevoegde 
waarde.  
 
Maar ook de sectoren die zich bezig houden met handel in goederen die op 
een of andere manier geregistreerd moeten worden of waarvan informatie 
over de herkomst van belang of van waarde kan zijn.  
 
Zeker is het van belang voor sectoren waar contracten bestaan, of waar 
geld wordt toegewezen aan specifieke zaken (geoormerkt geld) want geld kan ook met restricties 
worden gegeven of geleend, en ook bijvoorbeeld met de functie dat het geld weer teruggestort wordt 
als het niet voor een bepaalde datum aan specifieke zaken is uitgegeven. 
 
Voor identificatie kan het betekenen dat je voldoende borging over je identiteit kunt geven zonder je 
volledige identiteit te hoeven prijsgeven.  Maar ook paspoorten, rijbewijzen, en alternatieve identiteiten 
kunnen straks als blockchain file opgeslagen zijn op je telefoon.  
Voor cloud providers bijvoorbeeld is dit een interessante optie. Stel je voor dat iedereen dus een harde 
authenticatie heeft met blockchain, dan kan dat de basis worden voor versleuteling van je email en data 
op dropbox. Maar als dat toch versleuteld is, waarom moet de opslag dan bij Dropbox plaatsvinden? 
Voor Integriteit en confidentialiteit hoeft dat niet want het is goed versleuteld, en voor de 
beschikbaarheid worden er gewoon 10 kopieën her en der opgeslagen. 
 

  

Hier wordt kort 

weergegeven welke 

organisaties geraakt 

worden door deze trend. 

Dit kunnen sectoren zijn 

maar ook bedrijfstypen 

of een regio. 
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Op welke manieren kan ik als organisatie optimaal op deze trend inspelen? 
Zoals meet veel nieuwe ontwikkelingen is kennis nemen van het fenomeen 
een eerste stap. Niet zozeer de technologie tot in de kern begrijpen, dat zou 
zelfs beperkend kunnen werken. Nee, het concept goed doorgronden, goed 
begrijpen wat je er mee kunt. Dan ben je in staat de vertaling te maken 
waar de blockchain jou kan helpen of hoe dat jou nieuwe kansen kan 
bieden.   
  
Ben je een lederwarenzaak, dan kun je een tas leveren met een blockchain 
die jouw klant laat zien van welke koeien en uit welke fabriek deze tas 
komt.  En zo zijn er nog heel veel andere ideeën, kijk bijvoorbeeld op 

 
www.dapps.ethercasts.com welke projecten er op dit moment lopen op het blockchain app platform 
www.ethereum.org .  
 
Voor Ethereum is ook een scriptingtaal Solidity gemaakt, een taal die erg op java lijkt en je op een 
eenvoudige manier je digitale contracten op de Ethereum blockchain laat zetten. Voor mensen die iets 
van programmeren van de digitale contracten af willen weten, het filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=VllP64YvFDY legt dit geweldig simpel uit. 
 
 
 

  

We hebben ingeschat 

wat de generieke kansen 

zijn die voor de bedrijven 

ontstaan.  

Natuurlijk is dat per 

bedrijf anders, een meer 

specifieke invulling 

denken we graag met u 

mee. 

http://www.dapps.ethercasts.com/
http://www.ethereum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VllP64YvFDY
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Welke competenties heb ik daarvoor nodig in mijn organisatie? 
Je hebt in ieder geval de competentie van een open mind nodig. Dit zijn 
nieuwe concepten die niet makkelijk op hun plaats vallen. Vervolgens veel 
lezen, luisteren en brainstormen.  
 
Verder zijn de benodigde competenties afhankelijk of je zelf aan de slag wilt 
met blockchain of iets wilt laten bouwen. Het mag duidelijk zijn dat als je 
zelf aan de slag wilt je gedegen kennis moet hebben van de technologie, 
snel verbindingen legt tussen verschillende technologiën en praktische 
toepassingen. 
  
Er zijn verschillende aanbieders van opleidingen. Fox-IT biedt een 
introductie aan https://www.fox-it.com/academy/module/blokchain-
technologie-en-bitcoin/bit1-1/  
Ook Info-Support bied een blockchain opleiding aan: 
https://training.infosupport.com/trainingen/introductie-in-de-blockchain-
technologie  
Maar kijk ook vooral naar diginomics op www.diginomics.com, de 
scriptingtaal Solidity van de Ethereum blockchain maakt het mogelijk in een 
handomdraai je eerste blockchain contracten te maken. 
 
 

Suggestie voor deze trend aan bedrijven en organisaties 
Doe een oppervlakkige scan rond de toepassingen van blockchain.  
Ga op zoek naar een gesprekspartner om over toepassingen, kansen en 
bedreigingen te praten.  
Als het interessant lijkt, volg een training, doe je eerste ervaringen op.  
Nog steeds gemotiveerd? 
Bepaal wat je wilt: zelf doen, of uitbesteden? 
Aan de slag!  
  
Suggestie voor onderwijsinstellingen 
Het is voor studenten zeker een plus als ze wat meekrijgen over 
blockchains. Dat is net zoiets als maatschappelijke kennis hebben van 
betalingsverkeer of identificatie.  Dus eigenlijk zou dat in het basispakket 
moeten zitten 

Voor zakelijke, technische of IT-technische studierichtingen zou een 
uitgebreidere kennismaking goed zijn. En natuurlijk voor de specialisten 
moet blockchain aan het einde van de opleiding geen geheimen meer 
hebben. 

 
 

 

 
 

  

Het is niet altijd even 

duidelijk of je wel of niet 

een trend zou moeten 

zetten (vroeg 

instappen), zou moeten 

volgen (wachten tot er 

voldoende bedrijven zijn 

die al meedoen) of zo 

lang mogelijk moet 

wachten (instappen als 

het niet anders meer 

kan). Dat is niet alleen 

afhankelijk van de trend, 

maar ook van 

bijvoorbeeld de 

doelstellingen van de 

organisatie, de 

bedrijfscultuur en 

natuurlijk niet te 

vergeten de huidige en 

verwachte economische 

situatie.  

Wij geven hier dan ook 

generieke suggestie in 

vijf stappen die 

geprojecteerd moet 

worden naar de eigen 

situatie. 

Om de kansen te 

benutten is vaak een 

verandering van kennis 

en vaardigheden binnen 

de organisatie nodig.   

Hier wordt globaal 

beschreven welke 

vaardigheden nodig zijn 

en welke certificeringen 

er daarvoor bestaan. 

Deze competenties 

kunnen binnen de 

organisatie bestaan of 

opgebouwd maar 

kunnen natuurlijk ook 

worden ingehuurd. 

https://www.fox-it.com/academy/module/blokchain-technologie-en-bitcoin/bit1-1/
https://www.fox-it.com/academy/module/blokchain-technologie-en-bitcoin/bit1-1/
https://training.infosupport.com/trainingen/introductie-in-de-blockchain-technologie
https://training.infosupport.com/trainingen/introductie-in-de-blockchain-technologie
http://www.diginomics.com/
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In ons onderzoek zijn we 

veel bronnen tegen 

gekomen. Bijgaand zijn 

de internetbronnen 

waar u uw eventuele 

verdere onderzoek kunt 

starten. 

Wie kan mij met deze trend helpen? 
Blockchaintechnologie is niet onbekend meer. Er zijn onderhand aardig wat 
bedrijven die zich hiermee profileren. Een search met Google zal je al gauw 
wat bekende namen bieden.  
 
Advies, zorg dat je zelf een gesprekspartner blijft. Zorg dat je kennis op peil 
is, de risico’s kent en de mogelijkheden. Zoek een partij die wat te verliezen 
heeft en dus geen eendagsvlieg (tenzij je zelf veel risico kunt lopen).  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Voor meer achtergrondinformatie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain 

http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php 

http://intoblockchain.com/nl/over-into-bitcoin 

https://blockchainhackathon.eu/ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/07/je-hoeft-blockchain-

niet-te-snappen-6572486-a1544900 

Demo https://anders.com/blockchain/hash.html 

http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications 

  

https://www.fox-it.com/academy/module/blokchain-technologie-en-bitcoin/bit1-1/ 

www.ethereum.org 

 
 
 

  

  

Soms zijn er partijen in 

de markt die bedrijven 

kunnen helpen met een 

trend. Dat is natuurlijk 

een erg dynamisch 

beeld. Wij hebben een 

eerste regionale scan 

gedaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php
http://intoblockchain.com/nl/over-into-bitcoin
https://blockchainhackathon.eu/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/07/je-hoeft-blockchain-niet-te-snappen-6572486-a1544900
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/07/je-hoeft-blockchain-niet-te-snappen-6572486-a1544900
https://anders.com/blockchain/hash.html
http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications
https://www.fox-it.com/academy/module/blokchain-technologie-en-bitcoin/bit1-1/
http://www.ethereum.org/
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IT TrendRadar 
 
Het IT PerformanceHouse stimuleert regionale IT-trends en ontwikkelingen die zichtbaar een bijdrage 

leveren aan het presteren van bedrijven en organisaties en daarbij ook vooral een positieve invloed 

hebben op werkgelegenheid, economie en concurrentievermogen. Het identificeren van deze IT-trends 

en ontwikkelingen doet het IT PerformanceHouse doormiddel van de IT TrendRadar.  

Wat doet de IT TrendRadar? 

De IT TrendRadar ziet bewegingen in de markt, kleine of grote maar altijd relevante bewegingen. De IT 

TrendRadar signaleert deze bewegingen en  we vertalen deze naar concrete kansen en bedreigingen 

binnen specifieke sectoren in de regionale situatie. Dat doen we doormiddel van drie soorten 

publicaties: 

De IT TrendMove 

Deze publicatie rapporteert en beschrijft een gesignaleerde beweging die de potentie heeft om 

samen met andere bewegingen een trend te veroorzaken.  

IT TrendAlert 

Als we constateren dat een ontwikkeling over een langere periode een belangrijke invloed gaat 

hebben in de markt dan noemen we dat een trend. Die publiceren we via IT TrendAlerts. In een 

IT TrendAlert laten we de mogelijke effecten zien op bijvoorbeeld efficiëntie, werkgelegenheid, 

economie en de concurrentiepositie binnen uw sector.  

IT TrendUpdate 

De trendmoves en Trend Alerts blijven we volgen. In onze periodieke update lees je de laatste 

ontwikkelingen in de door ons gepubliceerde trends en moves. 

Hoe komt de IT TrendRadar aan informatie?  

De IT TrendRadar maakt gebruik van informatie uit de vele beschikbare bronnen. Daar waar het nog aan 

informatie ontbreekt werken we samen met onderzoekers van bijvoorbeeld hogescholen en 

universiteiten om de ontbrekende informatie te vinden.  

IT TrendRadar diensten 
IT TrendRadar kent een aantal diensten voor onderwijs en bedrijfsleven. Wij verzorgen bijvoorbeeld 

lessen rond de trends voor het HBO of MBO onderwijs, brainstormsessies voor bedrijven om te 

onderzoeken welke impact trends zullen hebben en de jaarlijkse IT BrancheDag voor een algehele 

update.  

 

 

 

Voor meer informatie over onze diensten of over de IT TrendRadar kunt u contact opnemen met: 

IT PerformanceHouse 

Robin van den Berg | Grote Voort 291 | 8041 BL  Zwolle |  06 – 50 92 98 46 | 

www.itperformancehouse.nl  

http://www.itperformancehouse.nl/

