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Programma:
• Doel van de workshop

• Wat is blockchain?

• Barneveld en blockchain
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Doel van de workshop:

Aan het eind met één of 

meerdere pilotideeën de 

deur uitlopen
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Ontwikkelingen:
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Anno 2018:

Cloud

Roboticering Blockchain3D printing
Kunstmatige 
intelligentie

Internet of 
things

Big dataSmart city
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We leven niet een 
tijdperk van 
verandering, 
maar in een 

verandering van 
tijdperk
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Wat is blockchain
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Wat is blockchain?
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Blockchain principe 1:
Een niet-wijzigbare keten van gegevensblokken opbouwen in de loop van de tijd
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Blockchain principe 2:
De keten wordt gedistribueerd naar alle deelnemende partijen           (Openbaar of besloten)
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Blockchain principe 3:
De partijen moeten consensus bereiken over de data die in het laatste blok wordt opgeslagen 

Consensus



Geen consensus

Blockchain principe 3:
De partijen moeten consensus bereiken over de data die in het laatste blok wordt opgeslagen 



Een blockchain is te vergelijken met een ‘besturingsysteem’
Een smart contract, dapp met ‘applicaties’ die daarop draaien



Samenvattend:
1) Opslag van gegevens in een niet–te-wijzigen groeiende en 

onderling verbonden keten van  blokken;

2) Distributie van deze keten van gegevensblokken naar alle partijen 

in het netwerk;

• zonder machtige centrale partij;

• openbaar of besloten;

3) Partijen moeten consensus bereiken over de gegevens die in het 

laatste blok moeten worden opgenomen;

4) Logica, procedures en programmeercode kunnen worden 

opgeslagen en automatisch uitgevoerd (smart contracts / 
gedecentraliseerde apps);



Barneveld en blockchain:

Deelname aan pilotstarter



Barneveld en blockchain:

Deelname aan pilotstarter/ Huidige proces



Barneveld en blockchain:

Deelname aan pilotstarter/ Toekomstig proces??



Barneveld en blockchain:

Argumenten:

• Blockchaintechnologie biedt in onze ogen een meerwaarde wanneer 
processen inzichtelijk, transparant en snel kunnen worden afgehandeld 
zonder tussenkomst van een derde partij;

• Of dat gezien de huidige wet- en regelgeving in onze pilot mogelijk is nog 
de vraag;

• Samen met de SVn zijn op pad  wat de mogelijkheden zijn van blockchain-
technologie in dit proces;

• Wat betekent dit voor de organisatie;



Barneveld en blockchain:

Uitdagingen:

• Inpassing in Nederlandse wet- en regelgeving, zoals rondom privacy 
waarborging, verwijderbaarheid van gegevens en besluitvorming in smart 
contracts, het wel/niet mogen verstrekken van leningen in combinatie met 
AFM accreditatie;
• Wereldwijd worden snel nieuwe mogelijkheden van blockchaintechnologie 
ontwikkeld. Platformcomponenten worden modulair gebouwd om los van 
elkaar aangepast te worden en zo duurzaam te zijn;
• Volwassenheid en betrouwbaarheid van (blockchain-) technologie, ook 
tijdens opschaling naar andere diensten en gemeenten;
• Inpassing in bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur, beveiliging, privacy 
vraagstukken etc;



Barneveld, SVn en blockchain:


