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Abstract 

Een Blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties 
uitgevoerd kunnen worden en dat gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die 
elkaar niet vertrouwen tot consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. De 
beperkte aandacht voor stakeholders en risico’s binnen de bestaande literatuur, kan leiden tot minder 
snelle implementaties en ontwikkelingen van een BBS. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar BBS-
en vanwege de mogelijkheden en toepassingen. Dit onderzoek richt zich op de stakeholderrisico’s bij 
een BBS. Hiervoor is eerst door middel van literatuuronderzoek een definitie gegeven aan de term BBS 
en zijn vanuit de literatuur de stakeholders en risico’s geïdentificeerd. Vervolgens zijn 
semigestructureerde interviews uitgevoerd om deze risico’s en stakeholders te bevestigen en aan 
elkaar te koppelen. Er zijn 74 stakeholders en 86 risico’s geïdentificeerd, die gecategoriseerd zijn in 6 
stakeholder- en 8 risico categorieën via een template analyse. De resultaten impliceren dat alle 
risicocategorieën door alle stakeholdercategorieën ervaren worden. 
 

Sleutelbegrippen 
Blockchain based systems, Blockchain, Stakeholders, Risico’s 
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Samenvatting 

Ondanks dat BBS-en en blockchain technologie worden gezien als “disruptive”, worden specifieke 
stakeholders en risico’s voor een BBS in de literatuur zelden benoemd. Onderzoek naar het 
stakeholderperspectief is essentieel voor het succes van opkomende (systeem)technologieën en voor 
de adoptie door gebruikers. Daarnaast vergen BBS-toepassingen vergen samenwerking en vertrouwen 
tussen bedrijven. Individuele bedrijven proberen eigen risico’s te beheersen door een meer 
berekendere aanpak en het balanceren tussen kosten/risico’s en mogelijk gewin. Deze risico focus 
hindert samenwerking tussen bedrijven om tot een BBS-toepassing te komen, omdat individuele 
bedrijven zich bij voorkeur niet committeren als ze de lange termijn consequenties niet kunnen 
overzien. De beperkte aandacht voor stakeholders en risico’s kan leiden tot minder snelle 
implementaties en ontwikkelingen van een BBS. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te 
krijgen in de stakeholderrisico’s van een BBS en daarmee een conceptueel model te creëren voor 
verder onderzoek. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld:  

Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen? 
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag, is eerst het begrip BBS verder uitgewerkt. 
Vervolgens is onderzoek gedaan naar mogelijke stakeholders en risico’s. Dit leverde de volgende 
deelvragen:  

1. Wat zijn BBS-en? 
2. Wie zijn de stakeholders bij BBS-en? 
3. Wat zijn risico’s bij BBS-en? 

 
Wat zijn BBS-en? 
Tijdens het literatuuronderzoek is volledig antwoord gegeven op deze deelvraag, waarbij de volgende 
definitie tot stand kwam: 
Een BBS is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden en dat 
gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die elkaar niet vertrouwen tot 
consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. 
 

 
 

Wie zijn de stakeholders bij BBS-en? 
Bij het literatuuronderzoek zijn 22 stakeholders gevonden en tijdens de semigestructureerde 
interviews zijn 57 stakeholders geïdentificeerd. Uiteindelijk zijn 74 unieke stakeholders 
geïdentificeerd. Deze zijn gecategoriseerd via een template analyse in de categorieën zoals in de 
onderstaande afbeelding. De categorisatie vond plaats met medeonderzoekers en zijn 
gestandaardiseerd uitgevoerd via een analyse protocol. 
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Wat zijn risico’s bij BBS-en? 
Bij het literatuuronderzoek zijn 79 risico’s gevonden en tijdens de semigestructureerde interviews zijn 
68 risico’s geïdentificeerd. Uiteindelijk zijn 86 unieke risico’s geïdentificeerd. Deze zijn gecategoriseerd 
via een template analyse in de categorieën zoals in de onderstaande afbeelding. De categorisatie vond 
plaats met medeonderzoekers en zijn gestandaardiseerd uitgevoerd via een analyse protocol.   
 

 
 

Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen? 
Door middel van de input van de geïnterviewde deskundigen zijn de stakeholderrisico’s van een BBS 
gevisualiseerd volgens de onderstaande afbeelding.  
 

 
 

Projectmanagers en investeerders zijn in deze afbeelding niet gelinkt aan risico’s, omdat deze 
stakeholdercategorieën zijn geïdentificeerd door mede-onderzoekers. De geïnterviewde deskundigen 
van dit onderzoek hebben deze stakeholders dus niet aan een risico kunnen koppelen. De resultaten 
impliceren dat alle risicocategorieën door alle stakeholdercategorieën ervaren worden. 
 
Geen van de deskundigen kon documentatie aanleveren voor triangulatie, omdat deze documenten 
van kritiek belang zijn voor de bedrijven waarvoor zij werken. Triangulatie is nu toegepast op basis van 
de door deskundigen onafhankelijk genoemde stakeholders en risico’s met elkaar te vergelijken. 
Indien een stakeholder of risico met overeenkomstige uitleg door meerdere deskundigen werd 
benoemd, dan zijn de bevindingen hiervan binnen dit onderzoek geïnterpreteerd als voldoende 
betrouwbaar. Van stakeholders of risico’s die door één deskundige benoemd zijn, kan niet met 
zekerheid gesteld worden dat het echt stakeholders of risico’s zijn of dat deze stakeholder of dit risico 
alleen in een specifieke sector voorkomt. 
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Summary 

Despite blockchain based systems and blockchain technology are seen as disruptive, specific 
stakeholders and risks are seldom described within the academic literature. Research focused on the 
stakeholder perspective is essential for the success of upcoming (system) technologies and for the 
adoption of the users. Cooperation and trust are important factors for companies. Individual 
companies will always try to manage their own risks by being more calculative and balance between 
costs / risks and profit potential. This risk focus hinders cooperation between businesses to use BBS-
applications because an individual company would rather not commit if the long-term consequences 
are not fully known. The limited focus for stakeholders and risks can lead to less BBS-implementations 
and developments.  The purpose of this research is to create a conceptual model to visualize the 
stakeholders and their risks on blockchain based systems. The following main questions has been 
formulated: 

What are the risks for the stakeholders of blockchain based systems? 
 
To answer this research question, it was first needed to understand what a BBS is and what are 
stakeholders and risks of a BBS. This gave the following sub-questions: 

1. What is a BBS? 
2. Who are the stakeholders of a BBS? 
3. What are the risks of a BBS? 

 
What is a BBS? 
During the literature review sufficient information was found to answer this sub-question. The 
following definition has been given to the term BBS: 
A BBS is a decentralized network on which transactions can be executed and uses blockchain 
technology to ensure that users that do not trust each other can reach consensus without a centralized 
entity.  
 

 
 

 
Who are the stakeholders of a BBS? 
In the literature review 22 stakeholders were found and during the semi structured interviews another 
57 stakeholders were identified. Ultimately 74 unique stakeholders are identified and categorized 
using a template analysis in the categories as shown in the image below. The categorization was 
conducted with other researchers in accordance to an analysis protocol to ensure consistency.  
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What are the risks of a BBS? 
In the literature review 79 risks were found and during the semi structured interviews another 68 risks 
were identified. Ultimately 86 unique risks are identified and categorized using a template analysis in 
the categories as shown in the image below. The categorization was conducted with other researchers 
in accordance to an analysis protocol to ensure consistency.  
 

 
 

What are the risks for the stakeholders of blockchain based systems? 
Using the inputs of the interviewed experts, the stakeholder risks of a BBS have been visualized in the 
image below.  
 

 
 

Project managers and investors are not linked to any risk in this image because these stakeholder 
categories have been identified by other researchers. The interviewed experts of this research have 
not identified any stakeholders within these categories and therefore are not connected to any risk. 
The results imply that all risk categories are experienced by all stakeholder categories.  
 
None of the experts could hand over documentation for triangulation because these documents were 
of critical importance to the companies they worked for. Triangulation has been applied by analyzing 
the independently named stakeholders and risks by the different experts. If a stakeholder or risks have 
been identified by different experts with a similar explanation, the results are interpreted as 
trustworthy. If the stakeholders or risks are only identified by one expert, there is no certainty if these 
stakeholders or risks are not an actual stakeholder or risks or that they are sector specific.  
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Nakamoto (2008) combineerde de eerste blockchainprincipes van Haber en Stornetta (1990) en het 
Proof of Work protocol ter voorkoming van double spending (Finney, 2004) tot een gedecentraliseerd 
peer-to-peer netwerk voor een elektronisch geldsysteem: de bitcoin. Blockchain 1.0 betreft digitale 
betaalsystemen en cryptovaluta, zoals bitcoin (Frizzo-Barker et al., 2020). Blockchain 2.0 zijn 
blockchain gebaseerde systemen (BBS-en) die gebruik maken van smart contracts (Frizzo-Barker et al., 
2020). Smart contracts zijn vooraf afgesproken voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens 
een handeling verricht kan worden (Röscheisen et al., 1998). Ethereum introduceerde smart contracts 
binnen een blockchainnetwerk (Pinna, Ibba, Baralla, Tonelli, & Marchesi, 2019). De 
toepassingsmogelijkheden van BBS-en zijn hierdoor toegenomen (Schlegel, Zavolokina, & Schwabe, 
2018). Bij blockchain 3.0 worden BBS-en ingezet in verschillende sectoren (Frizzo-Barker et al., 2020). 
Een BBS is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden (Tesselhof, 
Kusters, Janssens, & Veuger, 2020).  
 
Voor op nieuwe technologie gebaseerde systemen is aandacht voor de gebruikers een kritische 
succesfactor (Bal, 2012; Gabbard & Swan II, 2008; Schlegel et al., 2018; Tang, Xiong, Becerril-Arreola, 
& Iyer, 2019). Gebruikersvriendelijkheid is essentieel voor adoptie door de gebruikers. Naast 
gebruikers beschrijven Boonstra (2006) en Mitchel et al. (1997) diverse andere stakeholders die van 
belang zijn bij nieuwe technologie gebaseerde systemen.  
 
Blockchain technologie is een “disruptive innovation” (Abou Jaoude & George Saade, 2019; Brilliantova 
& Thurner, 2019; Frizzo-Barker et al., 2020; Pinna et al., 2019), omdat deze technologie de mogelijkheid 
biedt systemen zodanig in te richten dat tussenpersonen voor asset-eigenaarschap bevestigingen en 
transacties, ververvangen worden (Nofer, Gomber, Hinz, & Schiereck, 2017). Het systeem dat in deze 
artikelen weliswaar niet benoemd maar wel beschreven wordt betreft een BBS. Het is belangrijk om 
een gedegen risicoanalyse onderdeel te laten zijn bij besluitvorming tot implementatie van systemen 
(Lech, 2016).  
 
Ondanks dat blockchain technologie en BBS-en worden gezien als “disruptive”, worden risico’s voor 
een BBS in de literatuur zelden benoemd (Abou Jaoude & George Saade, 2019; Frizzo-Barker et al., 
2020). De risico’s die wel benoemd worden concentreren zich vooral op de techniek (Frizzo-Barker et 
al., 2020). Deze beperkte aandacht voor risico’s kan leiden tot minder snelle implementaties en 
ontwikkelingen.  
 
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de stakeholderrisico’s van een BBS.  

1.2. Gebiedsverkenning 
Elke transactie op een BBS wordt gedistribueerd in het netwerk en moet door een meerderheid 
worden geaccepteerd (Nanayakkara, Perera, & Senaratne, 2019) alvorens te worden vastgelegd op 
een blockchain (Nanayakkara et al., 2019) via hashfuncties (Zhang, Zhong, Wang, Chao, & Wang, 2020). 
 
Er zijn drie typen BBS (Daramola & Thebus, 2020; Guegan, 2017; Nanayakkara et al., 2019; Viriyasitavat 
& Hoonsopon, 2019): 

- Public; 
Iedereen kan deelnemen aan het netwerk, transacties inzien en valideren met consensus 
mechanismen (Nanayakkara et al., 2019; Viriyasitavat & Hoonsopon, 2019). 

- Private; 
Het valideren van transacties is alleen mogelijk voor geautoriseerde gebruikers (Nanayakkara 
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et al., 2019; Viriyasitavat & Hoonsopon, 2019). Alle gebruikers kunnen wel lees rechten 
hebben. 

- Consortium/hybride; 
Heeft eigenschappen van zowel een public als een private BBS. Gebruikers worden vooraf 
benoemd en het netwerk is gedeeltelijk gedecentraliseerd onder de vooraf benoemde 
gebruikers (Daramola & Thebus, 2020). 

 
Volgens Boonstra (2006) en Mitchell et al. (1997) kunnen stakeholders verschillende entiteiten 
vertegenwoordigen echter richten zij zich alleen op de implementatie van een systeem. Dit onderzoek 
concentreert zich op de BBS-stakeholders en daar past de definitie van Oh (2006) beter bij: 
stakeholders zijn alle betrokkenen met een belang in het systeem succes, worden beïnvloed door het 
systeem en een kritieke rol hebben in het garanderen van het systeem succes. 
 
March en Shapira (1987) beschrijven een risico als de mogelijkheid van variatie op de beoogde 
uitkomsten, de waarschijnlijkheid en de subjectieve waarden. Kliem (2000) beschrijft het als een 
gebeurtenis dat consequenties heeft. Bij zowel March en Shapira (1987) als bij Kliem (2000) kunnen 
voordelen gezien worden als risico. Allhoff (2009) combineert deze definities en stelt dat een risico een 
gebeurtenis is waarbij de impact negatief en kwantificeerbaar is. Dit onderzoek gebruikt de definitie 
van Allhof (2009). 

1.3. Probleemstelling 
Blockchain technologie wordt disruptief genoemd omdat het, door specifieke systeeminrichtingen, de 
tussenpersoon in het transactie proces overbodig kan maken (Nofer et al., 2017). Stakeholderrisico´s 
bij BBS-implementaties worden in de literatuur nauwelijks benoemd, terwijl een BBS-implementatie 
grote veranderingen en risico´s meebrengt voor de stakeholders (Lech, 2016). Deze beperkte aandacht 
voor risico’s kan leiden tot minder snelle implementaties en ontwikkelingen.  
 
Onderzoek naar het stakeholderperspectief is essentieel voor het succes van opkomende 
(systeem)technologieën (Bal, 2012; Gabbard & Swan II, 2008; Tang et al., 2019). Zij zien 
gebruiksvriendelijkheid als essentieel is voor adoptie door gebruikers.  Ook Jang, Han en Kim (2020) 
zien weinig stakeholdersonderzoek in de “blockchain industrie”. Abou Jaoude en George Saade (2019) 
zien weinig stakeholder specifieke maar meer sector georiënteerde literatuur.  
 
In dit onderzoek worden specifieke stakeholderrisico’s bij BBS-toepassingen onderzocht.  

1.4. Opdrachtformulering 
De volgende onderzoeksvraag is opgesteld:  

Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen? 
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag, wordt eerst meer begrip van een BBS gevormd. 
Vervolgens wordt onderzocht welke stakeholders met welke risico’s er zijn. Dit levert de volgende 
deelvragen:  

1. Wat zijn BBS-en? 
2. Wie zijn de stakeholders bij BBS-en? 
3. Wat zijn risico’s bij BBS-en? 

1.5. Motivatie/relevantie  
Succes van een opkomende technologie is afhankelijk van het stakeholder perspectief (Bal, 2012; 
Gabbard & Swan II, 2008; Tang et al., 2019), terwijl binnen de “blockchain industrie” hier beperkt 
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aandacht voor is (Jang et al., 2020). Dit onderzoek probeert juist het stakeholderperspectief te 
belichten, waardoor organisaties een betere afweging kunnen maken voor een BBS-toepassing.  
 
BBS-toepassingen vergen wel samenwerking en vertrouwen tussen bedrijven. Individuele bedrijven 
proberen eigen risico’s te beheersen door een meer berekendere aanpak en het balanceren tussen 
kosten en mogelijk gewin (Williamson, 1993). De beheersmaatregelen bij relaties tussen bedrijven 
worden in de literatuur uitgebreid beschreven (Das, 2004; Das & Teng, 2001). Deze risico focus hindert 
samenwerking tussen bedrijven om tot een BBS-toepassing te komen, omdat individuele bedrijven zich 
bij voorkeur niet committeren als ze de lange termijn consequenties niet kunnen overzien. Door het 
opstellen van een conceptueel model waarmee de stakeholderrisico’s transparanter gemaakt worden, 
beoogt dit onderzoek BBS-initiatieven inzichtelijk en daarmee aantrekkelijker te maken. 
 
Prewett et al. (2020) stellen dat BBS-en onvermijdelijk zijn voor bedrijven maar dat risico’s en 
uitdagingen afgewogen moeten worden voordat een implementatietraject gestart wordt. Ook Frizoo-
Barker et al. (2020) stellen dat vervolgonderzoek nodig is op de besluitvorming van bedrijven omtrent 
een BBS-toepassing. Dit onderzoek beoogt een conceptueel model te ontwikkelen omtrent 
stakeholderrisico’s bij BBS-toepassingen.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In Hoofdstuk twee worden de begrippen BBS, stakeholder en risico’s toegelicht, alsmede de werking 
van een BBS. In hoofdstuk 3 wordt verantwoording afgelegd omtrent de methodologie, de gemaakte 
keuzes en de aanpak voor het identificeren van stakeholderrisico’s van een BBS. De resultaten staan 
in hoofdstuk vier. Als laatste behandelt hoofdstuk vijf de discussie, conclusies en aanbevelingen.  
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk beschrijft het literatuuronderzoek en het doel van het empirisch onderzoek.  

2.1. Onderzoeksaanpak 
Voor het literatuuronderzoek zijn de volgende deelvragen vastgesteld: 

1. Wat zijn BBS-en? 
2. Wie zijn de stakeholders bij BBS-en? 
3. Wat zijn risico’s bij BBS-en? 

 
Het literatuuronderzoek maakt gebruik van de Open Universiteit (OU) digitale bibliotheek die toegang 
geeft tot verschillende wetenschappelijke databases. Bij toegangsbeperkingen van een OU-
bibliotheekbron, is Google Scholar gebruikt. Om aan de kwaliteitseisen van het masteronderzoek te 
voldoen, moet de literatuur aan de volgende criteria voldoen: 

- Peer reviewed; 
- Engelstalig; 
- Gepubliceerd na publicatie van Nakamoto (2008) tot 31-03-2021; 
- Eén van de volgende typen: 

o Vakbladartikel; 
o Conference proceeding; 
o Conferentieverslag; 
o Tijdschriftartikel; 

- Volledig leesbaar via de OU-bibliotheek of Google Scholar. 
 
De kernwoorden van de deelvragen zijn gebruikt voor de query’s. Via grijze literatuur zijn deze 
kernwoorden uitgebreid met synoniemen en vormen daarmee de building blocks (bijlage 1). Grijze 
literatuur betreft academische artikelen die niet via de query’s gevonden zijn.  Om complexiteit te 
voorkomen is gekozen voor een query per building block (tabel 1).  
 

Tabel 1 De query per deelvraag 
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Om de relevantie van de artikelen te analyseren zijn eerst de titels beoordeeld. Van de geselecteerde 
artikelen zijn vervolgens de abstracts gelezen. De artikelen met een relevant abstract zijn vervolgens 
volledig gelezen. Alleen artikelen die bijdragen aan het beantwoorden van de deelvraag zijn 
meegenomen in het literatuuronderzoek.  
 
Op de uiteindelijk geselecteerde artikelen is vervolgens backward snowballing toegepast om andere 
relevante artikelen te vinden. In de literatuurlijsten zijn alle artikelen meegenomen die het 
containerbegrip “blockchain” bevatten. Vervolgens zijn deze artikelen op dezelfde manier 
geanalyseerd als de artikelen uit de query’s.  Dubbele artikelen zijn maar 1 keer opgenomen in de 
literatuurlijst. In bijlagen 2 – 7 wordt de gevonden literatuur per deelvraag gepresenteerd. 

2.2. Uitvoering 
De onderstaande tabel presenteert de resultaten van de query’s en het backward snowballen per 
deelvraag.  
 
Tabel 2 Resultaat uitvoering literatuuronderzoek 

 
 * Grijze literatuur dat is meegenomen voor de deelvraag  

Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
De query leverde 44 artikelen op. Na het analyseren van de titels en abstracts zijn tien artikelen volledig 
gelezen. Via het backward snowballen zijn 86 artikelen gevonden waarvan negen volledig gelezen. Eén 
extra artikel van Tesselhof et al. (2020) is meegenomen als grijze literatuur, vanwege de definitie van 
een BBS en hiermee de bijdrage aan een eenduidig gebruik van terminologie. Voor de beantwoording 
van deelvraag 1 zijn uiteindelijk 11 artikelen relevant.  
 
Wat zijn de stakeholders bij op blockchain gebaseerde systemen? 
De query leverde 42 artikelen op. Na het analyseren van de titels en abstracts zijn er vier artikelen 
volledig gelezen. Via het backward snowballen zijn 81 artikelen gevonden waarvan vier volledig 
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gelezen. Een extra artikel van Nakamoto (2008) is meegenomen als grijze literatuur, omdat dit het 
eerste artikel over blockchain is. Voor de beantwoording van deelvraag 2 zijn uiteindelijk zes artikelen 
relevant. 
 
Welke risico’s ondervinden de stakeholders? 
De query leverde 42 artikelen op. Na het analyseren van de titels en abstracts zijn er negen artikelen 
volledig gelezen. Via het backward snowballen zijn 38 artikelen gevonden waarvan 11 volledig gelezen. 
Ook hier is het artikel van Nakamoto (2008) meegenomen als grijze literatuur. Voor de beantwoording 
van deelvraag 3 zijn uiteindelijk 14 artikelen relevant. 

2.3. Resultaten en conclusies 
Het literatuuronderzoek heeft de volgende antwoorden op de drie deelvragen opgeleverd. 

2.3.1. Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
De literatuur gebruikt de termen “blockchain”, “blockchain systeem” en “blockchain gebaseerd 
systeem” door elkaar. Tesselhof et al. (2020) formuleren in hun onderzoek een conceptueel model 
waarmee eenduidig gebruik van de terminologie wordt voorgesteld. Zij formuleren een BBS als een 
gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden. Volgens Astarita, Giofrè, 
Mirabelli en Solina (2019) maakt een BBS gebruik van blockchain technologie, waarvan Zhao et al. 
(2020) een applicatiearchitectuur beschrijven met vier lagen: opslag-, protocol-, extensie- en 
toepassing laag. 
 
In de opslag laag bevindt zich de database met afspraken hoe er veilig en betrouwbaar gedistribueerd 
wordt (Zhao et al., 2020). De protocol laag beschrijft het netwerkmechanisme, het gebruikte 
consensusmechanisme, en het beveiligingsmechanisme (Zhao et al., 2020). Het netwerkmechanisme 
beschrijft of de BBS een public, private of consortium is. Het consensusmechanisme zorgt voor 
overeenstemming over de inhoud van de gedistribueerde database (Zhao et al., 2020). Het 
beveiligingsmechanisme, gebruik makend van cryptografie, borgt de betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid van de data (Zhao et al., 2020). In de extensie laag staan eventueel de smart contracts.  
 
Mei, Gao, Guo, Zhao en Yang (2019) benoemen een gelijksoortig framework voor BBS-en maar dan 
met zes lagen, waarbij de protocol laag is opgesplitst tussen een netwerk, een consensus en een 
incentive laag (wat gelijk staat aan het beveiligingsmechanisme). 
 
De lagenstructuur geven blockchain technologie de volgende karakteristieken (Chowdhury, Colman, 
Kabir, Han, & Sarda, 2018; Hughes et al., 2019; Nofer et al., 2017; Paik, Xu, Bandara, Lee, & Lo, 2019; 
Viriyasitavat & Hoonsopon, 2019): 

- Onveranderlijkheid; 
- Beschikbaarheid; 
- Directe peer-to-peer communicatie; 
- Transparantie; 
- Gedistribueerde consensus. 

 
Op basis van deze karakteristieken kunnen gebruikers die elkaar niet vertrouwen tot consensus komen 
zonder een gecentraliseerde entiteit (Gochhayat et al., 2020). Het onderstaande figuur presenteert 
een BBS framework.  
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Figuur 1 Een BBS framework 

Gebaseerd op Gochhayat et al. (2020) en Tesselhof et al. (2020) kan de volgende definitie worden 
opgesteld:  

Een BBS is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden en 
dat gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die elkaar niet vertrouwen 
tot consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. 

2.3.2. Wie zijn de stakeholders bij op blockchain gebaseerde systemen? 
In de literatuur zijn 22 stakeholders geïdentificeerd, waarvan 20 uniek. Het onderstaande figuur geeft 
hier een overzicht van en dient als basis voor het empirisch onderzoek. Bijlage 8 beschrijft meer details 
over de rol van de geïdentificeerde stakeholder.  
  

 
Figuur 2 Geïdentificeerde stakeholders bij een BBS 

Geen van de zes gebruikte artikelen van het literatuuronderzoek creëerde een conceptueel model 
rondom alle stakeholders van een BBS. Stakeholders werden alleen benoemd voor de context 
specifieke oplossing of het systeem. In het vervolgonderzoek moeten de stakeholders eerst 
gecategoriseerd worden voordat de input van het literatuuronderzoek gebruikt kan worden in een 
conceptueel model. Daarnaast kan er niet met zekerheid gesteld worden dat alle stakeholders 
geïdentificeerd zijn.  
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2.3.3. Wat zijn risico’s bij op blockchain gebaseerde systemen? 
In de literatuur zijn 79 risico’s geïdentificeerd, waarvan 37 uniek. Het onderstaande figuur geeft hier 
een overzicht van en dient als basis voor het empirisch onderzoek. Bijlage 9 beschrijft de details van 
de geïdentificeerde risico’s.  
 

 
Figuur 3 Geïdentificeerde risico’s bij een BBS 

Geen van de 14 gebruikte artikelen gaf een conceptueel overzicht van alle mogelijke risico’s van een 
BBS. Ondanks dat artikelen overlap hadden in een aantal risico’s, kan niet met zekerheid gesteld 
worden dat alle risico’s geïdentificeerd zijn. In het vervolgonderzoek moeten de risico’s eerst 
gecategoriseerd worden voordat de input van het literatuuronderzoek gebruikt kan worden in een 
conceptueel model. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
In dit hoofdstuk zijn de drie deelvragen beantwoord. De literatuur bood voldoende academische 
artikelen om toe te lichten wat een BBS is. Rondom de betrokken stakeholders en het aantal risico’s 
bij een BBS kan niet met zekerheid gesteld worden dat de literatuur voldoende informatie heeft 
gegeven. In het vervolgonderzoek is verder ingegaan op additionele stakeholders, mogelijke risico’s 
mogelijke specifieke stakeholderrisico’s.  
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3. Methodologie 
Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording voor de gemaakte keuzes voor het empirisch onderzoek, 
die de volgende deelvragen zal beantwoorden: 

2. Wie zijn de stakeholders bij BBS-en? 
3. Wat zijn risico’s bij BBS-en? 

 
De aanpak en verantwoording op de hoofdvraag van dit onderzoek worden ook gegeven: 

Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van bij BBS-en? 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode  
De informatiebronnen, gebaseerd op Verschuren en Doorewaard (2007), voor dit empirisch onderzoek 
zijn deskundigen, vanwege hun ervaringen en documenten voor triangulatie.  
 
Op basis van de theorie (bijlage 10) van Verschuren en Doorewaard (2007) worden de volgende 
informatiebronnen ongeschikt geacht voor dit empirisch onderzoek: 

- Media door de lastig te bepalen objectiviteit.  
- De werkelijkheid omdat het beoogde conceptueel model niet waarneembaar is.  
- Literatuur is reeds geraadpleegd en beschreven in Hoofdstuk 2. 

 
De survey methodologie wordt gebruikt voor het beantwoorden van de vragen van het empirisch 
onderzoek. De keuze voor deze methodologie is gebaseerd op de mogelijkheden om deskundigen 
vragen te stellen en documenten te raadplegen.  
 
Op basis van de theorie (bijlage 10) van Saunders et al. (2019) zijn de volgende methodologieën 
ongeschikt geacht voor dit empirisch onderzoek: 

- Een experiment concentreert zich op causale verbanden en past niet in dit explorerende 
onderzoek.  

- Archiefonderzoek omdat de literatuur al geraadpleegd is.  
- Een casestudy heeft een organisatie focus, terwijl dit onderzoek het BBS-concept betreft.  
- Etnografie omdat het onderzoek los staat van culturen en sociale groepen.  
- Action research omdat dit onderzoek zich niet richt op een specifiek probleem bij een bedrijf.  
- Grounded theory past niet in de gelimiteerde beschikbare tijd van deze masterscriptie.  
- De narrative inquiry omdat dit onderzoek zich richt op meerdere personen, de stakeholders, 

terwijl deze methode zich richt op 1 specifieke persoon.  

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Dit empirisch onderzoek zal gebruik maken van semigestructureerde interviews. Het is hierbij dan 
mogelijk om op basis van behoefte extra vragen te stellen en de antwoorden beter te begrijpen.  
 
Op basis van de theorie (bijlage 10) van Saunders et al. (2019) worden de volgende survey methoden 
ongeschikt geacht voor dit empirisch onderzoek: 

- Een gestructureerd interview omdat deze methode onvoldoende ruime laat voor additionele 
vragen en toelichtingen. 

- Een ongestructureerd interview, vanwege het informele en verkennende karakter en moeilijk 
te consolideren/analyseren van de bevindingen. 

- Gestructureerde waarnemingen concentreren zich op gedrag, interacties en gebeurtenissen, 
dat geen onderdeel van dit onderzoek is. 

- Vragenlijsten laten geen ruimte voor interactie met de deskundigen voor eventueel benodigde 
toelichting en het risico van mogelijke ondeskundige respondenten in het niche BBS-domein. 

 



18 
 

 
Voor de semigestructureerde interviews worden de volgende eisen gesteld aan de deskundigen: 

- Betreft een geïdentificeerde stakeholder van een BBS (zie figuur 3) of een onderzoeker van een 
BBS. Dit onderzoek concentreert zich op de stakeholderrisico’s, waarbij het belangrijk is dat de 
deskundigen daadwerkelijk stakeholders zijn die door hun ervaring risico’s kunnen delen of 
onderzoek hebben gedaan naar een BBS en de risico’s die zij daarbij hebben ontdekt.  

- Ervaring in het gebruiken van/werken met een BBS.  
- Aanwezige beschikbaarheid voor bereidheid tot het afnemen van interviews, om het onderzoek 

ethisch verantwoord te houden.  
 
Er zal dataverzadiging optreden wanneer voor elke geïdentificeerde stakeholder tenminste vijf 
deskundigen worden geïnterviewd. Om voldoende deskundigen van iedere stakeholder te interviewen 
binnen de beschikbare tijd, zullen de interviews uitgevoerd worden met mede onderzoekers. Iedere 
onderzoeker interviewt vijf tot zes deskundigen, leidend tot een totaal van ongeveer 20 interviews. De 
semigestructureerde interviews kennen drie hoofdthema’s: Stakeholders, Risico’s en 
Stakeholderrisico’s. De vragen worden open gesteld om beïnvloeding van de deskundige te 
voorkomen. De onderstaande tabel presenteert de vragen en hun uitleg. De initiële vragenlijst staat in 
bijlage 11.  
 
Tabel 3 Mogelijke vragen tijdens het interview en uitleg waarom de vragen interessant zijn om te stellen 

 
 
Wanneer bij een thema gedurende het interview niet alle stakeholders uit het theoretisch onderzoek 
benoemd zijn, kan de onderzoeker deze stakeholders uitvragen bij de deskundige. Hetzelfde geldt voor 
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de risico’s. Omdat het belangrijk is dat de deskundige de vragen begrijpt en de onderzoeker de 
antwoorden van de deskundige begrijpt, wordt eerst een proefinterview uitgevoerd. Dit draagt ook bij 
aan de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek (Saunders et al., 2019). Bijlage 11 laat 
initiële interviewopzet zien en bijlage 12 geeft een overzicht van de geïnterviewde deskundigen. Bijlage 
13 beschrijft de proefinterviews en de daaruit voortvloeiende verbeteringen. Bijlage 14 presenteert de 
definitieve interviewopzet. Bijlage 15 beschrijft de voorbereidingen en uitvoering van de interviews, 
zodat deze op een consistente wijze zijn uitgevoerd. Bijlage 16 presenteert de e-mails en de berichten 
die gestuurd zijn naar de deskundige volgens de in bijlage 15 beschreven stappen.  
 
Deskundigen zullen benaderd worden via het netwerk van de onderzoeker en via het evenement van 
de Dutch Blockchain. Bij belangstelling van een deskundige zal een uitnodiging (bijlage 17) worden 
toegestuurd. Bij een positieve bevestiging voor deelname aan het onderzoek zal een afspraak 
ingepland worden voor het semigestructureerde interview en zal twee weken van tevoren een 
voorbereidingsmail worden gestuurd (Bijlage 18). De gestandaardiseerde afname van de interviews is 
beschreven in bijlage 19.  

3.3. Gegevensanalyse 
Dit onderzoek zal gebruik maken van een template analyse. Hierbij zullen categorieën opgesteld 
worden voor de 20 geïdentificeerde unieke stakeholders en 36 geïdentificeerde unieke risico’s vanuit 
het literatuuronderzoek. Saunders et al. (2019) stellen dat het risico bestaat dat onderzoekers te veel 
focussen op het toepassen van de template op de data in plaats van de data gebruiken voor het 
opstellen van de template. Om dit risico te mitigeren zal de categorisatie met een groep mede-
onderzoekers plaatsvinden, waarbij discussies en het stellen van kritische vragen geaccommodeerd 
zullen worden. Bijlage 20 beschrijft het analyse protocol en de afspraken die gemaakt zijn tussen de 
onderzoekers. De categorieën in de initiële template zullen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op 
literatuur (a priori, bijlage 10). Wanneer een extra categorie nodig is, maar niet beschreven is in de 
literatuur, zullen de onderzoekers de categorie creëren en duidelijk uitleg over geven waarom deze 
nodig is. In lijn met Saunders et al. (2019), zullen na de eerste opzet de categorieën ook geclusterd 
worden op basis van de mogelijke onderlinge relatie. Dit levert de initiële template op voor de analyse 
van de interviews (bijlage 21).  
 
Om verkregen gegevens uit de afgenomen interviews achteraf te analyseren, zullen de interviews 
worden opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Het transcript wordt niet voor goedkeuring aan 
de deskundigen aangeboden om te voorkomen dat deskundigen onderdelen van het transcript willen 
wijzigen. Het weliswaar tijdsintensieve transcriberen van interviews borgt de kwaliteit van de 
interviews en biedt de onderzoeker de mogelijkheid om de data nog eens te bekijken (Saunders et al., 
2019).  
 
De interviewvragen zijn breder opgezet, om consistentie te vinden in de gegeven antwoorden van de 
deskundigen. Er is een standaardformulier gebruikt om de inbreng van de deskundigen die direct 
antwoord geeft op de onderzoeksvraag weer te geven. Hierin staan (bijlage 22 en 23): 

- De achtergrond van de deskundige, zodat eventuele subjectiviteit te relativeren is.  
- De exact gebruikte termen en de gegeven uitleg (in-vivo, bijlage 10) van de deskundige. Dit zal 

antwoord geven op deelvraag 2 en 3.  
- De risico’s die gelinkt zijn aan de stakeholders volgens de deskundige. Dit zal antwoord geven 

op de hoofdvraag.  
 
De transcripten zullen worden samengevat op een gestandaardiseerde manier (Bijlagen 22 en 23), 
zodat het vergelijken en het analyseren van transcripten makkelijker zal verlopen. Met de groep mede-
onderzoekers zullen de samengevatte transcripten ingedeeld worden op de eerder opgestelde 
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template (bijlage 21). Vervolgens worden de risico’s per categorie aan de stakeholders per categorie 
gekoppeld (bijlagen 24 en 25).  

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

Bijlage 10 beschrijft de theoretische factoren die bijdragen aan interne validiteit (Saunders et al., 
2019). Ter triangulatie zal ook naar documentatie gevraagd worden. Dit borgt dat een deskundige niet 
beïnvloed is door recente gebeurtenissen. Een interview zal volledig anoniem zijn waardoor de 
deskundige vrij kan spreken. Dit onderzoek maakt gebruik van één meetinstrument, een 
semigestructureerd interview. Het opgestelde interviewprotocol zorgt ervoor dat alle interviews 
consistent afgenomen worden en deze factor geen invloed heeft op de validiteit. Voor het 
inventariseren van de stakeholderrisico’s moeten de deskundigen ten tijde van het interview (recent) 
stakeholder van een BBS (geweest) zijn. Hiermee wordt alle aanwezige kennis en ervaring benut en 
maturatie beperkt. Deskundigen moeten tevens meegewerkt hebben in een implementatietraject van 
een BBS. Dit onderzoek houdt zich niet bezig met een oorzaak-gevolg, waardoor de factor ambiguïteit 
geen invloed heeft op het onderzoek. 
Om de constructvaliditeit te borgen zullen de gebruikte definities voor een stakeholder, een risico en 
een BBS gedeeld worden met de deskundige voordat het interview wordt afgenomen. Een 
proefinterview zal uitgevoerd worden om te bepalen of de gestelde vragen correct geïnterpreteerd 
worden door de deskundigen.  
 
Ter ondersteuning van de externe validiteit, worden alle stappen van dit onderzoek zijn nauwkeurig 
beschreven en andere onderzoekers dit onderzoek kunnen herhalen.  
 
Saunders et al. (2019) benoemen vier factoren die de betrouwbaarheid kunnen aantasten (bijlage 10). 
Om de factoren participanten fout en -bevooroordeling te minimaliseren, worden de interviews 
afgenomen in een neutrale omgeving zonder andere aanwezigen en de deskundigen vrijuit kunnen 
spreken. De interviews worden getranscribeerd, geanonimiseerd en opnames worden verwijderd. Om 
de onderzoekersfout te minimaliseren is een interviewprotocol opgesteld zodat alle interviews op een 
gestandaardiseerde manier worden uitgevoerd. De onderzoeker kan achteraf de getranscribeerde 
interviews nog eens kan bestuderen, maar ook delen met de mede onderzoekers om te controleren of 
zij gelijke thema’s uit de transcripten halen. Om de factor onderzoeker bevooroordeling te mitigeren 
zullen er tijdens het interview open vragen gesteld worden. Alleen wanneer de deskundige aangeeft 
geen risico’s of stakeholders meer te weten kan de onderzoeker vragen naar risico’s en stakeholders 
die vanuit de literatuur geïdentificeerd zijn.   
 
Vanuit ethisch perspectief benoemen Saunders et al. (2019) verschillende aandachtsgebieden (bijlage 
10). Dit onderzoek zal de uitkomsten van de interviews volledig anoniem maken om privacy te borgen. 
De vrijwilligheid houdt in dat deskundigen begrijpen wat het onderzoeksdoel is en hoe de 
interviewdata verwerkt gaat worden. Na bevestiging van begrip en toestemming is er sprake van 
vrijwilligheid. Bijlage 17 laat de officiële uitnodiging zien voor deelname aan het onderzoek en bijlage 
18 laat het bericht zien dat gestuurd is naar de deskundige ter voorbereiding van het interview.  
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft eerst de uitvoering en daarna resultaten van het interview- (bijlage 15) en 
analyse protocol (bijlage 20). Bij de uitvoering worden ook afwijkingen besproken, hoe deze 
afwijkingen zijn opgelost en waarom deze oplossing gekozen is. Voor de deelvragen en de hoofdvraag 
zullen de resultaten toegelicht worden in aparte paragrafen.  

4.1. Uitvoering interview en analyse protocol 
De letters en nummers tussen de haakjes corresponderen met de protocollen en bijbehorende 
stappen (IP staat voor Interview Protocol en AP staat voor Analyse Protocol). 
 
De onderzoeker heeft zich ingeschreven voor twee digitale evenementen en één fysiek evenement 
georganiseerd door de Dutch Blockchain Coalition (IP1). Alle evenementen hadden een agenda 
waardoor vooraf de sprekers opgezocht konden worden (IP2). Dit leverde een lijst van 22 potentiële 
deskundigen (IP3) die na het betreffende evenement een uitnodiging via LinkedIn hebben ontvangen 
(IP4). Hiervan reageerden 14 positief, twee reageerden negatief en zes reageerden niet (IP5). Aan de 
14 overgebleven deskundige is de officiële uitnodiging gestuurd. Hiervan reageerden uiteindelijk 
negen deskundigen nog steeds positief en vijf reageerde niet meer. Deze negen deskundigen zijn in de 
maanden september en oktober geïnterviewd (IP6). Twee weken voor een interview hebben de 
deskundigen de benodigde voorbereidingsdocumenten ontvangen (IP7). Deskundige TJ09 annuleerde 
het interview, omdat hij geen tijd meer had. Een mede-onderzoeker heeft, na goedkeuring van de 
deskundige, de contactgegevens van de deskundige ontvangen om het interview af te nemen (IP7b). 
De acht andere interviews zijn afgenomen (IP8). Het interview met TJ01 was niet binnen de tijd van 
een uur afgerond en omdat de deskundige andere verplichtingen had, kon hij het interview niet 
afmaken. Doordat de deskundige zou via de mail een nieuwe datum ingepland worden. De deskundige 
reageerde echter niet meer op de mail. Na diverse herinneringen is besloten de incomplete data van 
deskundige TJ01 niet mee te nemen in het onderzoek. De opname, het voorlopige transcript is 
verwijderd (IP8d). Alle transcripten waren binnen de gewenste tijd uitgetypt (IP9). Met het uitblijven 
van verdere afmeldingen kon de data van deskundigen TJ02 tot en met TJ08 gebruikt konden worden 
voor het onderzoek. Tegelijkertijd met het uitvoeren van de interviews zijn vier stappen van het 
analyse protocol ook uitgevoerd (IP10).  
 
Alle betrokken onderzoekers zochten naar een visualisatietool (AP1). Er kwamen hier twee mogelijke 
applicaties uit, Miro en Trello. De onderzoekers hebben uiteindelijk gekozen voor Miro, omdat het 
eenvoudiger te gebruiken en ook visueel aantrekkelijker was. Een tabel is opgesteld voor de 
stakeholders met de kolommen “Te sorteren stakeholders”, “Stakeholder categorie A”, “Stakeholder 
categorie B”, “Etc.” (2a). Een andere tabel is opgesteld voor de risico’s met de kolommen “Te sorteren 
risico’s”, “Risico categorie A”, “Risico categorie B”, “Etc.” (AP2b). Naast de tabellen zijn post-its 
geplaats met de kleuren die de onderzoekers moeten gebruiken bij het plaatsen van hun stakeholders 
en risico’s (AP2c). Hierbij gelden de volgende kleuren: 

- Groen voor onderzoeker 1 
- Geel voor onderzoeker 2 
- Beige voor onderzoeker 3 
- Rood voor onderzoeker 4.  

 
De onderzoekers hebben vervolgens hun gekleurde post-its met de stakeholders en risico’s geplaatst 
in de “te sorteren” kolom van de tabellen (AP2d). Achter elke stakeholder en elk risico is tussenhaakjes 
een nummer gegeven dat overeenkomt met de nummers zoals in bijlage 8 en 9. Wanneer de 
verschillende literatuur, dezelfde stakeholders/risico’s identificeerde met dezelfde uitleg, werden deze 
stakeholders/risico’s op één post-it geplaatst en werden beide nummers tussenhaakjes geplaatst op 
de post-it (AP2e). Voor het opstellen van initiële template was uitgegaan van 1 fysieke bijeenkomst 
van 3 uur en 2 digitale bijeenkomsten van ieder 1.5 uur opgesteld worden (AP3). Door de hoeveelheid 
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discussies waren dit uiteindelijk 1 fysieke bijeenkomst van 4 uur en 7 digitale bijeenkomsten van 
gemiddeld 1.5 uur. Een screenshot van de initiële template (AP3h) is te vinden in bijlage 21. Vervolgens 
is met de groep een standaardformulier opgezet voor de in-vivo codes van de transcripten (AP4) en is 
deze ingevuld voor alle transcripten (AP5). Dit is te vinden in bijlagen 22 en 23.  
 
De visualisatietool is ingericht voor de categorisatie van de in-vivo codes (AP6), waarbij de kolommen 
“te sorteren” en de kolommen van de initiële template gebruikt zijn. De subcategorieën van de initiële 
template kreeg een blauwe kleur (AP6a en AP6b). Alle onderzoekers hebben volgens hun kleur de 
stakeholders en risico’s geplaatst in de “te sorteren” kolom van de tabellen (AP6c). Wanneer de in-
vivo codes overeenkomende stakeholders/risico’s identificeerde met dezelfde uitleg werd dit op één 
post-it geplaatst en werden de nummers van deskundige tussenhaakjes geplaatst op de post-it (AP6d). 
De categorisatie van de in-vivo codes vond plaats gedurende 5 digitale bijeenkomsten van gemiddeld 
1.5 uur (AP7). Een screenshot van het resultaat is te vinden in bijlage 24 (AP7a).  
 
Twee onderzoekers waren niet geslaagd om de minimaal vereiste vijf interviews af te nemen voordat 
aan de categorisatie van de definitieve template werd begonnen. Eén onderzoeker had drie interviews 
afgenomen en één andere onderzoeker was nog niet toegekomen aan het afnemen van de interviews. 
De onderzoeker die drie interviews had afgenomen, had nog niet alle transcripten volledig uitgewerkt, 
waardoor een aantal van zijn geïdentificeerde risico’s niet gecategoriseerd konden worden. Deze zijn 
blijven staan in de ‘te sorteren’ kolom van het Miro-bord (bijlage 24).  
 
Bij de stakeholders is één hoofdcategorie bijgekomen, namelijk voor de “overige” stakeholders die niet 
geplaatst konden worden en vier extra subcategorieën bij de al bestaande hoofdcategorieën. Bij de 
risico’s zijn twee hoofdcategorieën en twee nieuwe subcategorieën opgesteld. (AP7b en AP7c).  
 
Een overzicht van alle geïdentificeerde stakeholders en risico’s per categorie, is te vinden in bijlage 25. 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de geïdentificeerde stakeholders/risico’s en de bijbehorende 
uitleg van de interviews. Er zijn uiteindelijk geen stakeholders en risico’s samengevoegd wanneer de 
benaming anders was, terwijl dezelfde uitleg gegeven was. Deze keuze is gemaakt, omdat er niet met 
zekerheid gesteld kan worden dat de deskundigen dezelfde stakeholder bedoelden (AP8). In Excel is 
een overzichtstabel opgesteld waarbij in de interviews geïdentificeerde stakeholders op de Y-as 
geplaatst zijn en de risico’s op de X-as. Als laatste zijn er kruisjes geplaatst bij de stakeholders wanneer 
zij een bepaalt risico ervaren en is dit vak ook rood gekleurd ter visualisatie (bijlage 26). 

4.2. Wie zijn de stakeholders bij op blockchain gebaseerde systemen? 
De theorie beschreef 22 stakeholders en de deskundige identificeerde 57 stakeholders, waarvan twee 
bevestigd werden vanuit de theorie (beheerder en programmeur). Bij het opstellen van de initiële 
template (bijlage 21) zijn de volgende hoofd- en subcategorieën voor de stakeholders tot stand 
gekomen: 

1. Technische stakeholder; 
1.1. Vendors 
1.2. Developers 

2. Politieke stakeholder; 
3. Proces stakeholder; 

3.1. Individuele organisaties 
3.2. Eindgebruikers 
3.3. Noderunners 

4. Sociale groep; 
5. Investeerders. 
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De definities van de hoofdcategorieën werden initieel vanuit de theorie gebruikt en zijn 
geherdefinieerd op basis van de stakeholders die geplaatst zijn in deze categorie. De subcategorieën 
zijn ontstaan, omdat er binnen de hoofdcategorie stakeholders aanwezig waren met verschillende 
rollen, zoals het onderstaande figuur laat zien. Tijdens de discussies tussen de onderzoekers bij het 
opstellen van de definitieve template (in vivo) is uiteindelijk ook de hoofdcategorie overig toegevoegd, 
omdat sommige stakeholders niet te plaatsen waren. Ook zijn de subcategorieën Projectmanagers 
(3.4), Interne-(5.1) en externe investeerders (5.2) zijn ontstaan gedurende discussies, omdat deze 
stakeholders verschillende rollen hadden binnen de hoofdcategorie. De hoofd- en subcategorieën zijn 
in de onderstaande figuur weergegeven met de bijbehorende definities.  
 

 
Figuur 4 Definities (sub)categorieën stakeholders  

Een overzicht van alle stakeholders (theorie en interviews) geplot op de bovengenoemde categorieën 
is te vinden in bijlage 25. Wanneer in de kolom “Code” de letters “TJ” voor een getal staan, dan 
betekent dat dat deze stakeholder tijdens de interviews is geïdentificeerd. Als alleen een getal in de 
kolom “Code” staat, betekent dat de stakeholder vanuit de theorie geïdentificeerd is. 
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4.3. Wat zijn risico’s bij op blockchain gebaseerde systemen? 
De theorie beschreef 79 risico’s en de deskundige identificeerde 68 risico’s, waarvan 19 bevestigd 
werden vanuit de theorie (bijlage 25). Bij het opstellen van de initiële template (bijlage 21) zijn de 
volgende hoofd- en subcategorieën voor de risico’s tot stand gekomen: 

1. Crimineel gebruik; 
1.1. Aanval; 
1.2. Fraude; 

2. Technische risico’s; 
2.1. Coding 
2.2. Infrastructuur 
2.3. Governance 

3. Privacy risico’s; 
4. Juridische risico’s; 
5. Menselijke risico’s;  
6. Financiële risico’s; 

 
De definities van deze hoofdcategorieën werden initieel vanuit de theorie gebruikt en zijn 
geherdefinieerd op basis van de stakeholders die geplaatst zijn in deze categorie. De hoofdcategorie 
Crimineel gebruik is ontstaan vanuit een geïdentificeerd risico en niet vanuit de theorie bestaande 
categorieën. Er is gekozen om hiervan een hoofdcategorie te maken, omdat onder crimineel gebruik 
een duidelijk onderscheid gemaakt kon tussen het soort crimineel gebruik (aanvallen en fraude). Ook 
de subcategorie governance is een theoretisch geïdentificeerd risico en niet vanuit de theorie een 
categorie. Er is gekozen om hiervan een subcategorie te maken omdat diverse risico’s onder de 
governance geplaatst konden worden. 
 
Tijdens de discussies tussen de onderzoekers bij het opstellen van de definitieve template (in vivo) zijn 
uiteindelijk ook de hoofdcategorieën business case risico’s (7) en economische risico’s (8) toegevoegd. 
Binnen de business case risico’s is ook onderscheid te maken tussen strategisch (7.1) en 
participatiebereidheid (7.2). De hoofd- en subcategorieën van de risico’s zijn in de onderstaande figuur 
weergegeven met de behorende definities.   
 

  



25 
 

 
Figuur 5 Definities (sub)categorieën Risico’s 

 
Een overzicht van alle risico’s (theorie en interviews) geplot op de bovengenoemde categorieën is te 
vinden in bijlage 25. Wanneer in de kolom “Code” de letters “TJ” voor een getal staan, betekent dat 
dat dit risico vanuit de interviews geïdentificeerd is. Alleen een getal, betekent dat het risico vanuit de 
theorie geïdentificeerd is.   

4.4. Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van op blockchain gebaseerde 
systemen? 

Om de geïdentificeerde stakeholders en risico’s aan elkaar te koppelen, is de deskundige hiernaar 
gevraagd. Hierbij werd het scherm van de onderzoeker gedeeld, zodat de deskundigen direct zicht 
hadden over wat er werd ingevuld. Op de Y-as stonden de benoemde stakeholders van de deskundige 
en op de X-as stonden de benoemde risico’s. Bijlage 23 laat per deskundige zien wat is ingevuld en 
bijlage 26 geeft een compleet overzicht gebaseerd op de categorieën welke risico’s door welke 
stakeholders worden ervaren. In de onderstaande tabel zijn de stakeholderrisico’s op subcategorie-
niveau weergeven.  
 
Tabel 4 Stakeholder risico’s op subcategorie niveau 

 
 
Projectmanagers en investeerders ervaren in deze afbeelding geen risico’s, omdat deze 
stakeholdercategorieën zijn geïdentificeerd door mede-onderzoekers. De geïnterviewde deskundigen 
van dit onderzoek hebben deze stakeholders dus niet aan een risico kunnen koppelen.  
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Bijlage 26 bevat alle individuele stakeholder en risico’s. Hierin betekent de roodgekleurde cel dat een 
stakeholder een risico ervaart. Wanneer een cel wit is gebleven betekent dat een stakeholder een 
risico niet ervaart. Een oranje cel betekent dat een deskundige een stakeholder koppelde aan een 
risico, maar een andere deskundige dat juist niet deed.  
 
Het risico foutieve code blockchain netwerk is door TJ07 gekoppeld aan de softwareleverancier en 
door TJ07 en TJ08 gekoppeld aan programmeur. TJ02 heeft het risico niet gekoppeld aan deze twee 
stakeholders. Integratie risico door TJ03 gekoppeld aan IT-dienstverlener, terwijl TJ06 die niet aan 
elkaar gekoppeld heeft. Als laatste is verlies privatekey door TJ02 en TJ08 wel gekoppeld aan 
eindgebruiker en door TJ05 niet. 
 
Het risico “Foutieve code smart contracts” is het enige risico dat op twee plekken staat. Dit risico staat 
zowel onder fraude als onder coding. Dit komt omdat de theorie dit risico beschrijft als fouten in smart 
contract met en zonder opzet. Wanneer er sprake is van opzettelijke fouten, dan behoort dit risico tot 
fraude. Wanneer het onopzettelijke fouten betreffen, dan behoort het risico tot coding.  
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk geeft antwoord de op deelvragen en de hoofdvraag en presenteert aanbevelingen voor 
de praktijk en voor vervolgonderzoek.  

5.1. Discussie – reflectie 
Het doel van dit onderzoek was om een conceptueel model te creëren over de stakeholderrisico’s bij 
een BBS. Hiervoor zijn eerst de stakeholders en risico’s geïdentificeerd. Voor de stakeholders is gebruik 
gemaakt van de definitie van Oh (2006): stakeholders zijn alle betrokkenen met een belang in het 
systeem succes, worden beïnvloed door het systeem en hebben een kritieke rol in het garanderen van 
het systeem succes. Met deze definitie in gedachte zijn bij het literatuuronderzoek 22 stakeholders 
geïdentificeerd. De interviews brachten 57 nieuwe stakeholders aan het licht en bevestigde er twee. 
Dat sommige stakeholders vanuit de theorie niet bevestigd zijn door de deskundigen, betekent niet 
dat dit geen stakeholders zijn. De stakeholder “eindgebruiker” is zowel beschreven in bestaande 
literatuur (Jang et al., 2020; Xiang, Wang, & Fan, 2020) als door deskundigen benoemd. De literatuur 
beschrijft de eindgebruiker in een specifieke sector of rol, terwijl de deskundigen dit abstracter 
beschreven als de eindgebruiker van het systeem ongeacht welke sector het betrof. Geen van de 
deskundigen heeft documentatie aangeleverd omdat deze van kritiek belang is en zelfs onder een 
geheimhoudingsverklaring niet ingezien konden worden. Triangulatie door middel van documentatie 
heeft dus niet kunnen plaatsvinden. Triangulatie is nu toegepast op basis van de door deskundigen 
onafhankelijk genoemde stakeholders met elkaar te vergelijken. Indien een stakeholder met 
overeenkomstige uitleg door meerdere deskundigen werd benoemd, dan zijn bevindingen voor die 
stakeholder binnen dit onderzoek geïnterpreteerd als voldoende betrouwbaar. Van stakeholders die 
door één deskundige benoemd zijn, kan niet met zekerheid gesteld worden dat zij echt stakeholder 
zijn of dat deze stakeholder alleen in een specifieke sector voorkomt.  
 
Voor de risico’s is gebruik gemaakt van de definitie van Allhoff (2009): een risico is een gebeurtenis 
waarbij de impact negatief en kwantificeerbaar is. Met deze definitie zijn bij het literatuuronderzoek 
79 risico’s geïdentificeerd. De interviews brachten 68 nieuwe risico’s aan het licht en bevestigde er 19. 
Dat sommige risico’s vanuit de theorie niet bevestigd zijn door de deskundigen, betekent niet dat dit 
geen risico’s zijn. Geen van de deskundigen heeft documentatie aangeleverd om triangulatie toe te 
kunnen passen. Dit kwam omdat de deskundigen stelden dat deze documenten een kritiek belang 
hebben en zelfs onder een geheimhoudingsverklaring niet ingezien konden worden. Dit kan potentieel 
de betrouwbaarheid van het onderzoek schaden. Triangulatie door middel van documentatie heeft 
hier ook niet kunnen plaatsvinden. Triangulatie is nu toegepast op basis van de door deskundigen 
onafhankelijk genoemde risico’s met elkaar te vergelijken. Indien een risico met overeenkomstige 
uitleg door meerdere deskundigen werd benoemd, dan zijn bevindingen voor dat risico binnen dit 
onderzoek geïnterpreteerd als voldoende betrouwbaar. Van risico’s die door één deskundige benoemd 
zijn, kan niet met zekerheid gesteld worden dat het echt risico’s zijn of dat dit risico alleen in een 
specifieke sector voorkomt.  
 
Bij de stakeholderrisico’s in tabel 6 is te zien dat bijna alle risico’s gekoppeld zijn aan alle stakeholders. 
Dit impliceert dat er nauwelijks tot geen verschillen zijn tussen de risico’s die ervaren worden bij de 
verschillende stakeholders. Op individueel niveau, in bijlage 26 zijn wel verschillen te zien. De template 
is opgezet voordat de stakeholderrisico’s aan elkaar gekoppeld werden (volgens het analyse protocol). 
Om meer onderscheidende resultaten te krijgen, is vervolgonderzoek nodig.  
 
Een beperking van dit onderzoek, is de wijze waarop deskundigen gevonden zijn. Dit heeft 
plaatsgevonden door sprekers van twee evenementen op te zoeken via LinkedIn, te beoordelen op 
hun deskundigheid en een uitnodiging sturen voor deelname aan het onderzoek (interview protocol). 
De sprekers van de evenementen waren voornamelijk eigenaren van startups (met IT-kennis en 
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ervaring). De resultaten van de interviews zijn dus veelal gefocust op dit perspectief en daar dient 
rekening mee te worden gehouden in het interpreteren van de data.  

5.2. Conclusies 
Het onderzoek heeft de volgende antwoorden op de drie deelvragen en hoofdvraag opgeleverd. 

5.2.1. Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
Door het combineren van de definitie van Gochhayat et al. (2020) en Tesselhof et al. (2020) is de 
volgende definitie worden opgesteld:  

Een BBS is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden en 
dat gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die elkaar niet vertrouwen 
tot consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. 

 
Blockchain technologie bevat tenminste een gedistribueerde database, netwerkmechanisme, 
consensusmechanisme en een beveiligingsmechanisme  (Zhao et al., 2020). Daarnaast kan blockchain 
technologie optioneel ook smart contract functionaliteiten hebben (Zhao et al., 2020). De 
gedistribueerde database en bijbehorende mechanismen zorgen ervoor dat blockchain technologie de 
volgende karakteristieken heeft (Chowdhury et al., 2018; Hughes et al., 2019; Nofer et al., 2017; Paik 
et al., 2019; Viriyasitavat & Hoonsopon, 2019): 

- Onveranderlijkheid; 
- Beschikbaarheid; 
- Directe peer-to-peer communicatie; 
- Transparantie; 
- Gedistribueerde consensus. 

 
Deze karakteristieken zorgen ervoor dat mensen die elkaar niet vertrouwen tot consensus kunnen 
komen zonder gecentraliseerde entiteit (Gochhayat et al., 2020). Afbeelding 2 van hoofdstuk 2 
visualiseert de relatie tussen een BBS en blockchain technologie en de bijbehorende karakteristieken.  

5.2.2. Wie zijn de stakeholders bij op blockchain gebaseerde systemen? 
Via het literatuuronderzoek en de uitgevoerde interviews zijn er in totaal 74 stakeholders 
geïdentificeerd. Deze zijn geplaatst in categorieën die tijdens de template analyse tot stand zijn 
gekomen. Deze categorieën zijn gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding.  
 

 
Figuur 6 Stakeholder (sub)categorieën bij een BBS 

Bijlage 25 laat alle individuele stakeholders per categorie zien 

5.2.3. Wat zijn risico’s bij op blockchain gebaseerde systemen? 
Via het literatuuronderzoek en de uitgevoerde interviews zijn er in totaal 86 risico’s geïdentificeerd. 
Deze zijn geplaatst in categorieën die tijdens de template analyse tot stand zijn gekomen. Deze 
categorieën zijn gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding.  
 



29 
 

 
Figuur 7 Risico (sub)categorieën bij een BBS 

Bijlage 25 laat alle individuele risico’s per categorie zien.  

5.2.4. Wat zijn de risico’s voor de stakeholders van op blockchain 
gebaseerde systemen? 

De gevonden literatuur beschrijft de stakeholderrisco’s niet. De literatuur behandelt voornamelijk 
risico’s in algemene zin voor een BBS en niet stakeholder specifiek. Tijdens de interviews is hiernaar 
gevraagd en de stakeholderrisico’s zijn geïdentificeerd zoals in de tabel 6 van het vorige hoofdstuk. 
 
De resultaten impliceren dat er weinig tot geen onderscheid is tussen de stakeholders en de risico’s 
die zij ervaren. Op individueel niveau (bijlage 26) zijn er wel verschillen. Voordat de geïmpliceerde 
resultaten geaccepteerd kunnen worden, zullen er nog een aantal suggesties voor vervolgonderzoek 
gemaakt worden in hoofdstuk 5.4.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Dit onderzoek heeft de stakeholders en risico’s geïdentificeerd van een BBS. Door het transparanter 
maken van de risico’s kunnen bedrijven beter beheersmaatregelen plannen en zal het vertrouwen 
toenemen en daarmee de investeringsbereidheid (Das, 2004; Das & Teng, 2001). In de volgende 
paragraaf worden nog enkele suggestie aangereikt waarmee eventueel vervolgonderzoek de 
praktische waarde van dit onderzoek nog verder kan verbeteren.  

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gebaseerd op de reflectie in 5.1 zijn er een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Allereerst 
kan dit onderzoek herhaald worden met andere deskundigen, omdat de geïnterviewde deskundigen 
in dit onderzoek voornamelijk business owners en entrepreneurs waren. In vervolgonderzoek kan er 
gezocht worden naar bijvoorbeeld programmeurs of deskundigen van een specifieke sector.  
 
Doordat alle deskundigen van diverse sectoren afkomstig waren, werden er ook stakeholders/risico’s 
benoemd die niet door andere deskundige genoemd zijn. Een tweede mogelijkheid voor 
vervolgonderzoek is een specifieke sector hetzelfde onderzoek uitvoeren om eventuele 
sectorspecifieke stakeholders/risico’s te identificeren.  
 
De risicocategorieën zijn bijna allemaal gekoppeld aan de stakeholdercategorieën. In het 
vervolgonderzoek kan er meer verfijning plaatsvinden binnen de categorieën die in dit onderzoek zijn 
gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om onderscheid te maken tussen directe risico’s en indirecte 
risico’s voor de stakeholders.  
 
Als laatste kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden in vervolgonderzoek naar 
mitigerende maatregelen per stakeholderrisico. 
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Bijlage 1 Building blocks literatuuronderzoek 
Tabel 4 Building blocks literatuuronderzoek 

Block 1 
Blockchain gebaseerde systemen 

Block 2 
Stakeholders 

Block 3 
Risico’s 

Blockchain based system Investor Risk 
BBS Actor Fear 
Blockchain system User Uncertainty 
Distributed ledger End-user Doubt 
Decentralized database Consumer  
 User perspective  
 Stakeholder perspective  
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Bijlage 2 Theoretisch Kader Uitvoering Deelvraag 1 
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Bijlage 3 Theoretisch Kader Literatuuronderzoek Deelvraag 1 

Astarita et al. (2019) onderzoeken de toepassing van blockchain gebaseerde systemen in de transport 
sector. Zij leggen uit dat een blockchain gebaseerd systeem gebruik maakt van distributed ledger 
technologie. Data wordt hierbij opgeslagen op een gedistribueerde database. Elke computer dat deze 
database heeft en update wordt ook wel een node van het blockchainnetwerk genoemd.  
 
Chowdhury et al. (2018) lichten in hun onderzoek het verschil toe tussen blockchain en een 
traditionele database. Hierin beschrijven zij dat een blockchain een ledger is, dat gebruik maakt van 
distributed ledger technologie, bestaande uit opeenvolgende blokken die aan elkaar vast gemaakt 
worden via een strikte set regels. Hierdoor krijgt blockchain de volgende karakteristieken: 
gedistribueerde consensus, onveranderlijkheid, beschikbaarheid, directe peer-to-peer communicatie 
en transparantie.  
 
Gochhayat et al. (2020) onderzoeken de decentralisatie bij blockchain gebaseerde systemen. In hun 
onderzoek hanteren zij een definitie van een blockchain systeem namelijk: een blockchain systeem is 
gedistribueerd en gedecentraliseerd en zorgt ervoor dat gebruikers die elkaar niet vertrouwen tot 
consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit.  
 
Hughes et al. (2019) onderzoeken de toekomstige toepassingen van blockchain. Hierin benoemen ze 
dat het transactiesysteem van Nakamoto (2008) het eerste systeem was dat gebruik maakte van 
blockchain technologie. Verder stellen zij dat blockchain technologie de volgende basisprincipes heeft: 
gedistribueerde database, directe node-to-node communicatie, transparantie, onveranderlijkheid en 
computer logica.  
 
Mei et al. (2019) beschrijven een verbetering van de opslagmechanismen voor blockchain gebaseerde 
systemen. Zij benoemen een framework van blockchain dat uit zes lagen bestaat: de data laag, de 
netwerk laag, de consensus laag, de smart contract laag, de incentive laag en de applicatie laag. Hierin 
beschrijft de data laag hoe de data wordt opgeslagen op de blockchain. Het netwerk laag beschrijft het 
netwerkmechanisme, dus of de blockchain public, private of een consortium is. In de consensus laag 
staat het gebruikte consensusmechanisme (bijvoorbeeld Proof of Work). De incentive laag is alleen 
van toepassing op public blockchains en beschrijft wat de beloning is voor deelname aan het netwerk. 
In de smart contract laag staan smart contracts die eventueel zijn opgesteld. Als laatste is de toepassing 
laag de interface voor gebruikers van het blockchain gebaseerde systeem.  
 
Nofer et al. (2017) beschrijven in hun onderzoek voordelen van een aantal karakteristieken van 
blockchain. Deze karakteristieken zijn: gedistribueerde database, onveranderlijkheid, directe node-to-
node communicatie en transparantie. 
 
Paik et al. (2019) analyseren datamanagement in blockchain gebaseerde systemen. Zij stellen dat 
blockchain een betrouwbaar en neutraal dataplatform kan leveren voor grote software systemen. 
Deze betrouwbaarheid en neutraliteit komt van de karakteristieken van blockchain, namelijk: 
transparantie, onveranderlijkheid, consistentie, gelijke rechten, beschikbaarheid.  
 
Tesselhof et al. (2020) leveren in hun onderzoek een conceptueel framework voor blockchain 
systemen. Hierin wordt een definitie gegeven aan een BBS, namelijk: een BBS is een gedecentraliseerd 
netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden 
 
Viriyasitavat en Hoonsopon (2019) onderzoeken blockchain karakteristieken en consensus in 
moderne business processen. Zij definiëren blockchain als een technologie dat onveranderlijkheid en 
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integriteit van data mogelijk maakt, waarin transacties worden opgeslagen in een systeem van 
gedistribueerde nodes die aan elkaar gelinkt zijn via een peer-to-peer netwerk.  
 
Zhao et al. (2020) beschrijven in hun onderzoek een applicatiearchitectuur voor blockchain 
technologie. Deze beschrijft vier lagen, namelijk de opslag laag, de protocol laag, de extensie laag en 
de toepassing laag. In de opslag laag bevindt zich de database met afspraken hoe het veilig en 
betrouwbaar gedistribueerd kan worden. De protocol laag beschrijft het netwerkmechanisme, het 
gebruikte consensusmechanisme, en het beveiligingsmechanisme. In de extensie laag staan eventueel 
de smart contracts die opgesteld worden in het BBS. Op de toepassing laag bevinden zich de 
toepassingen van het BBS en daarmee is dat de laag waar eindgebruikers op werken. 
 
Zheng et al. (2020) geven een overzicht over smart contracts. Zij beschrijven dat smart contracts een 
vooruitgang is van blockchain technologie. Een blockchain is een publieke ledger waar transacties 
geplaatst worden op blokken en wanneer deze transacties gevalideerd, via consensusmechanismen, 
worden de blokken vastgelegd. Dit creëert een chain aan blokken, oftwel een blockchain. Door middel 
van smart contracts kunnen programma’s automatisch uitgevoerd worden wanneer voldaan wordt 
aan vooraf bepaalde condities. Blockchains die smart contracts hebben opgenomen worden ook wel 
blockchain 2.0 genoemd (Zheng et al., 2020).  
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Bijlage 4 Theoretisch Kader Uitvoering Deelvraag 2 

 
 
  



39 
 

Bijlage 5 Theoretisch Kader Literatuuronderzoek Deelvraag 2 

Buth et al. (2019) benoemen verschillende actoren die betrokken zijn bij BBS in de elektriciteitssector, 
namelijk: 

- De data facilitator levert data omtrent het daadwerkelijke stroomverbruik.  
- De distributie operator is verantwoordelijk voor het leveren van stroom over verschillende 

regio’s  
- De handelaar zorgt ervoor dat er genoeg stroom is, zodat er aan de vraag wordt voldaan.  
- De leverancier levert elektriciteit aan de verbruikers. 
- De markt operator is Iemand die stroom verkoopt  
- De producent genereert stroom. 
- De serviceprovider levert stroom aan verbruikers.  
- De systeem operator zorgt voor onderhoud van elektriciteitsnet. 
- De verbruiker is degene die de stroom verbruikt. 
- Het metingsbedrijf meet en geeft updates over het elektriciteitsverbruik van grootverbruikers 

 
Dai en Vasarhelyi (2017) beschrijven stakeholders bij een BBS in de accountancy sector. Zij lichten toe 
dat de managers, accountants, business partners en investeerders actief samenwerken om transacties 
te valideren, waardoor het proces transparant is voor de klanten en leveranciers die de data kunnen 
gebruiken. 
 
Jang et al. (2020) benoemen in hun onderzoek het belang van de eindgebruiker bij het gebruik van een 
systeem dat gebruik maakt van een opkomende technologie als blockchain. Ook geven zij twee 
strategieën mee aan de programmeurs om acceptatiegraad te verbeteren.  
 
Nakamoto (2008) beschrijft een node als een deelnemer van het netwerk die transacties uitzendt naar 
andere nodes en valideert door middel van het PoW-protocol. Wanneer de transactie gevalideerd door 
het netwerk, is een nieuw blok aan de blockchain toegevoegd.  
 
Xian et al. (2020) beschrijven een netwerkmodel waarin drie stakeholders worden benoemd: 
Registratiecentrum, Medische servers en Eindgebruikers. Het registratiecentrum is een trusted server 
dat verantwoordelijk is voor het toelaten van nieuwe- en traceren van illegale participanten (Xiang et 
al., 2020). De medische servers coördineren de toegang voor de eindgebruikers (Xiang et al., 2020). 
Conceptueel is dit het blockchain system type. Zowel het registratiecentrum als de medische servers 
zijn beschreven als servers (Xiang et al., 2020) en zijn daardoor dus niet per definitie stakeholders. Zij 
beschrijven echter dat deze servers beheert moeten worden. Een beheerder is daarom een 
stakeholder. Eindgebruikers zijn door het registratiecentrum goedgekeurde participanten die toegang 
hebben tot de medische servers, waarbij iedere eindgebruiker een gedistribueerde ledger heeft en 
gebruik maakt van smart contracts (Xiang et al., 2020). Eindgebruikers zijn stakeholders bij een BBS.  
 
Zheng et al. (2020) geven een overzicht over smart contracts. Hierbij benoemen zij dat een smart 
contract wordt opgesteld in een programmeertaal en daarmee is nog een potentiële stakeholder een 
programmeur.  
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Bijlage 6 Theoretisch Kader Uitvoering Deelvraag 3 
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Bijlage 7 Theoretisch Kader Literatuuronderzoek Deelvraag 3 

Feng et al. (2019) concluderen uit hun surveyonderzoek naar privacy bescherming op een blockchain 
systeem dat de verhoogde transparantie op public blockchain systemen kan leiden tot mogelijke 
privacy risico’s.   
 
Hamida et al. (2017) beschrijven in hun onderzoek naar blockchain voor enterprises dat privacy, 
schaalbaarheid, de rechtmatigheid van smartcontract en juridische onzekerheid mogelijk risico’s zijn. 
Privacy benoemen ze als mogelijk risico, omdat alles dat op een public blockchain is vastgelegd, 
openbaar toegankelijk is. Schaalbaarheid is een risico omdat het Proof-of-Work protocol maar een laag 
aantal transacties per seconde aankan en wanneer meer bedrijven of mensen een blockchain 
gebruiken met het PoW-protocol, kan dat resulteren in hoge transactiekosten. De juridische 
onzekerheid wordt gezien als risico, omdat regulering of nieuwe wetgeving zorgt voor veranderingen 
in het netwerk.  
 
Iqbal en Matulevičius (2019) benoem risico’s in hun systematische literatuuronderzoek naar 
beveiligingsrisico’s voor blockchain gebaseerde systemen. Ze benoemen de 51% aanval als mogelijk 
risico. Hierbij krijgt een groep van nodes dat samenwerkt 51% van het netwerk in handen waardoor 
de integriteit van het systeem wegvalt. Ook noemen ze quantum computing als mogelijk risico. Een 
quantum computer kan zo snel berekeningen uitvoeren dat het de genisisblock kan veranderen en 
daarmee alle transacties ongeldig kan verklaren of kan aanpassen voor eigen gewin. Iqbal en 
Matulevičius (2019) beschrijven de double spending aanval als een aanval waarbij iemand een 
transactie probeert uit te voeren met geld dat gebruikt is in een vorige transactie dat nog niet is 
vastgelegd op het blockchain netwerk. Ze beschrijven een replay aanval als een vorm van phising 
waarbij de aanvaller eerst observeert en daarna zich voordoet als een oprechte gebruiker met wie het 
slachtoffer vaker zaken doet. Als laatste beschrijven ze een selfish mining aanval als een aanval waarbij 
een node de gevalideerde transactie niet uitzendt in het netwerk en zelf de nieuwe transacties blijft 
valideren, zodat het zelf de mining inkomsten kan claimen.  
 
Li et al. (2020) identificeren in hun surveyonderzoek naar de beveiliging van blockchain systemen een 
aantal risico’s. Zij benoemen de 51%-, double spending, en selfish mining aanval, privacy en het verlies 
de private key als mogelijke risico’s bij blockchain 1.0. Het verlies van de private key zorgt ervoor dat 
het account niet meer toegankelijk is waardoor al de waarde op dat account ook niet meer gebruikt 
kan worden. Bij blockchain 2.0 risico’s benoemen zij de foutieve code van smart contracts. Deze fouten 
kunnen soms ook met opzet erin zitten. Ook beschrijven ze een smartpool als mogelijk risico bij 
blockchain 2.0. Bij een smartpool bundelen verschillende gebruikers hun computerkracht om 
transacties te valideren. Een smartpool een te groot deel van het totale netwerk in handen heeft, is 
het netwerk niet meer decentraal en kan daarmee de integriteit van het netwerk aantasten. 
 
Lin en Liao (2017) benoemen in hun onderzoek verschillende risico’s voor blockchain systemen. Hoge 
transactiekosten bij een public BBS en de 51% aanval worden beschreven. Ook de hard fork wordt 
gezien als mogelijk risico. Een hard fork is wanneer de ontwikkelaars van het blockchain systeem met 
een nieuwe versie komen maar niet door alle nodes geaccepteerd worden waardoor er een nieuwe 
chain ontstaat. Als laatste worden ook juridische onzekerheden en integratie met andere systemen 
geïdentificeerd als risico.  
 
Lu et al. (2019) beschrijven in hun onderzoek de risico’s van het toepassen van blockchain technologie 
in de olie- en gasindustrie. Zij benoemen dat de verhoogde transparantie kan leiden tot privacy risico’s. 
Ook benoemen ze de hoge transactiekosten als risico en het verlies op identiteit. Wanneer iemand zijn 
private key verlies, verliest diegene ook zijn digitale identiteit. Ze benoemen de 51% aanval en ook een 
DDoS-aanval. Bij een DDoS aanval worden exchanges of mining pools aangevallen waardoor deze 
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overbelast raken waardoor mensen niet bij hun geld kunnen komen of dat er minder transacties 
kunnen worden uitgevoerd. Een ander risico die ze beschrijven is het vooraf manipuleren van data. 
Wanneer het vastgelegd is op de blockchain kan het hierdoor mooier lijken dan dat het in werkelijkheid 
is. Ook beschrijven ze de hard fork als mogelijk risico. Lu et al. (2019) beschrijven gebrek aan 
standaarden als mogelijk risico, omdat ontwikkelkosten hierdoor hoog zullen blijven en integratie 
tussen blockchain netwerken moeilijker zal zijn. Als laatste benoemen ze crimineel gebruik als mogelijk 
risico, wat het imago kan schaden. 
 
Nakamoto (2008) benoemt in zijn whitepaper ook de 51% aanval als mogelijk risico en dat zolang 51% 
van het netwerk in handen is door nodes die niet samenwerken de veiligheid van het netwerk 
gegarandeerd is.  
 
Nguyen et al. (2020) identificeren risico’s in hun onderzoek naar het gebruik van een 
blockchainsysteem voor container schepen. Zij stellen dat de verhoogde transparantie kan leiden tot 
mogelijke privacy risico’s en identiteitsfraude. Ook de 51% aanval, DDoS en de hard fork worden 
benoemd als risico. Verder benoemen ze het Oracle problem. Dit kan plaatsvinden wanneer het 
blockchain gebaseerd systeem is aangesloten op een Oracle gebaseerd systeem. Als in dit systeem 
fouten staan, heeft dat effect op het blockchain netwerk.Als laatste benoemen zij ook het risico van 
foutieve code in smart contracts.  
 
Niranjanamurthy et al. (2019) benoemen risico’s hun onderzoek naar blockchain. Zij benoemen de 
privacy risico’s en de juridische onzekerheid. Ze identificeren het integratierisico, waarbij een BBS niet 
kan per definitie kan communiceren met andere systemen binnen de organisatie. Ze beschrijven 
onzekerheid over de impact als mogelijk risico, omdat de impact op business modellen nog niet 
volledig bekend is. Als laatste noemen ze hype als mogelijk risico, omdat dit onzekerheid geeft over 
daadwerkelijke toepassingen die waarde kunnen toevoegen en bedrijven makkelijker slachtoffer raken 
van scams.  
 
Prewett et al. (2020) benoemen in hun onderzoek juridische onzekerheid, systeem integratie, foutieve 
code in smart contracts en het verlies op de private key een mogelijk risico. Ook stellen zij de 
geheimhouding van data, schaalbaarheid, gebrek aan standaarden, de complexiteit, gebrek aan 
kennis/trainingsmogelijkheden en het Oracle problem als mogelijk risico’s.  
 
Sayeed en Marco-Gisbert (2019) beschrijven uitgebreid de 51% aanval als een mogelijk risico voor een 
BBS en wat er mogelijk gedaan kan worden om een dergelijke aanval tegen te gaan.  
 
White et al. (2020) stellen dat de verhoogde transparantie kan leiden tot mogelijke privacy risico’s. Ze 
benoemen interoperability als mogelijk risico, waarbij een BBS niet kan per definitie kan 
communiceren met andere systemen binnen de organisatie. Ook benoemen zij het verlies van de 
private key, complexiteit, hoge initiële investering en third party vendors als mogelijke risico’s. 
 
Yli-Huumo et al. (2016) benoemen privacy, verlies van de private key, hoge energieverbruik, 
onzekerheid over het gebruik, hard fork en foutieve code in smart contracts als mogelijke risico’s. Ook 
benoemen ze de 51%- en DDoS aanval als mogelijke risico’s. 
 
Zetzsche et al. (2018) beschrijven transparantie risco’s, cyberrisico’s, operationele risico’s en 
Juridische onzekerheid. Verhoogde transparantie kan leiden tot mogelijke privacy risico’s, insider 
trading en identiteitsfraude. Onder cyberrisco’s valt de 51% aanval, DDoS en het vooraf manipuleren 
van data alvorens het wordt vastgelegd op de blockchain worden ook gezien als cyberrisico’s. Volgens 
Zetzsche et al. (2018) zijn operationele risico’s fouten in de code, mogelijk omkoopbare programmeurs 
met toegang tot de code van het blockchainnetwerk. De juridische onzekerheid betreft volgens 
Zetzsche et al. (2018) welke wetgeving van toepassing is. Doordat een BBS gedecentraliseerd is over 



43 
 

verschillende landen, is het niet duidelijk welke wetgevingen van toepassingen zijn. Ook beschrijft een 
BBS niet welke entiteiten (persoon of bedrijf) betrokken zijn waardoor het moeilijk is een aanklacht in 
te dienen. 
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Bijlage 8 Theoretisch Kader Resultaat Deelvraag 2 
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Bijlage 9 Theoretisch Kader Resultaat Deelvraag 3 
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Bijlage 10 Theorie methodologie 

Soort onderzoek 
Aan het einde van het empirisch onderzoek kunnen de geïdentificeerde risico’s en stakeholders van 
een BBS vanuit het theoretisch kader bevestigd of uitgebreid worden. Het is mogelijk om de 
geïdentificeerde risico’s te koppelen aan de stakeholders van een BBS, wat een conceptueel model 
oplevert. Het empirische onderzoek van deze scriptie heeft een inductieve aard (Saunders et al., 2019). 
De kennis die dit onderzoek verschaft is nog niet bekend in de literatuur. Het onderzoek is exploratief 
(Saunders et al., 2019). 
 
Informatiebronnen 
Verschuren en Doorewaard (2007) benoemen verschillende informatiebronnen voor het uitvoeren van 
onderzoek, namelijk: media, werkelijkheid, documenten, literatuur en personen) 
 
Met media worden alle overbrengers van informatie die bestemd is voor een breder publiek bedoeld. 
Dit zijn bijvoorbeeld kranten en tijdschriften, maar ook e-mail, internet en sociale media. Een voordeel 
van deze informatiebron is dat de onderzoeker zonder zich te verplaatsen snel veel informatie kan 
verzamelen. Een nadeel is echter dat het niet geschikt is voor elk type vraagstelling en dat door het 
vluchtige karakter niet te veel ‘eeuwigheidswaarde’ toegekend kan krijgen (Verschuren & Doorewaard, 
2007).  
De bron werkelijkheid kan gebruikt worden bij het meten van een tijdsduur of voor het observeren 
van feiten. Een voordeel van deze bron is hoge objectiviteitswaarde en een nadeel is dat deze 
observaties alleen indirect iets zeggen over het onderzoeksonderwerp (Verschuren & Doorewaard, 
2007).  
Documenten lijken op media, maar in tegenstelling tot media die gericht is op een publieke 
bestemming zijn, hebben documenten een duidelijke adressering. Voordelen van deze databron zijn 
het slijtvaste karakter en er zijn grote hoeveelheden beschikbaar. Dat laatste punt kan ook omslaan in 
een nadeel, omdat dit betekent dat het lezen van de documenten veel tijd in beslag zal nemen 
(Verschuren & Doorewaard, 2007).  
Met literatuur wordt de wetenschappelijke literatuur bedoelt. Voordelen van deze bron zijn dat er 
vaak al veel diepgaande inzichten verworven zijn en dat het relatief makkelijk is om literatuur te 
vinden. Nadeel is dat het veel tijd kost (Verschuren & Doorewaard, 2007).  
Personen zijn op te delen in drie categorieën:  

- Een respondent geeft alleen gegevens over zichzelf. 
- Een informant geeft gegevens over bij de informant bekende situaties, voorwerpen en 

processen. 
- Een deskundige levert kennis aan de onderzoeker.  

Voordelen van personen als bronnen zijn: snelheid, diversiteit en stuurbaarheid. Nadelen zijn dat 
informatie moeilijk gedeeld wordt bij gevoelige onderwerpen of dat de persoon moeite heeft met het 
verwoorden wat hij/zij bedoelt (Verschuren & Doorewaard, 2007).  
 
Methodologie 
Saunders et al. (2019) benoemen acht onderzoek methodologieën, namelijk: experiment, survey, 
archiefonderzoek, casestudy, etnografie, action research, grounded theory en narrative inquiry). 
 
Het uitvoeren van een experiment is vooral geschikt om te onderzoeken of er een verband is tussen 
variabelen, waarbij verandering in de ene variabele zou moeten leiden in verandering in de andere 
variabele (Saunders et al., 2019). Een survey kan antwoord geven op de “wat”, “wie”, “waar” en 
“hoeveel” vraag (Saunders et al., 2019). Doordat een survey meestal gebruik maakt van 
gestandaardiseerde vragenlijsten, is het makkelijker om de antwoorden bij respondenten te 
vergelijken (Saunders et al., 2019). Archiefonderzoek betreft onderzoek dat gebruik maakt van 
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secundaire bronnen (Saunders et al., 2019). Dat zijn (online) archieven en documenten die 
oorspronkelijk een ander doel hadden dan voor het gebruik van onderzoek (Saunders et al., 2019). Een 
casestudy kan gebruikt worden om een onderwerp of verschijnsel te onderzoeken in een real-life 
omgeving (Yin, 2013). Het identificeren van risico’s bij een blockchain gebaseerd systeem voor 
stakeholders kan in een casestudy goed onderzocht worden. Etnografie focust zich op het onderzoeken 
van culturen en sociale groepen (Saunders et al., 2019). Action research is een onderzoeksmethode 
dat zich focust op het oplossen van een probleem in een bedrijf (Saunders et al., 2019). Grounded 
theory is een methode dat gebruik maakt van zowel inductie als deductie, waarbij verschillende cycli 
doorlopen worden om data te verzamelen om tot een model of theorie te komen (Saunders et al., 
2019). Narrative inquiry is een methode waarbij een verhaal van een participant onderzocht wordt 
(Saunders et al., 2019).  
 
Onderzoeksmethode en -techniek voor de survey 
Surveyonderzoek heeft drie methoden voor het verzamelen van data. Via gestructureerde 
waarnemingen, vragenlijsten en interviews (Saunders et al., 2019). Volgens Saunders et al. (2019) zijn 
gestructureerde waarnemingen vooral geschikt voor het observeren van gedrag, interacties en 
gebeurtenissen. Bij een vragenlijst worden vooraf opgestelde vragen opgestuurd naar personen om in 
te vullen, terwijl bij interviews het mogelijk is om het daarnaast ook mogelijk is om extra context te 
vragen. Deze extra context kan nodig zijn zodat de onderzoeker kan begrijpen waar de geïnterviewde 
het over heeft (Saunders et al., 2019).  
 
Bij het afnemen van interviews kunnen drie technieken toegepast worden: gestructureerd, 
semigestructureerd en ongestructureerde interviews (Saunders et al., 2019). Een gestructureerd 
interview is hetzelfde als een vragenlijst. Een ongestructureerd interview is informeel en heeft als doel 
een algemeen gebied te verkennen (Saunders et al., 2019). Bij semigestructureerde interviews worden 
thema’s en soms ook vragen vooraf door de onderzoeker bepaald.  
 
Validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Interne validiteit beschrijft in hoeverre de verkregen resultaten daadwerkelijk gaan waarover ze lijken 
te gaan (Saunders et al., 2019). Saunders et al. (2019) benoemen zes factoren die bijdragen aan de 
interne validiteit van het onderzoek. 
 
De eerste factor, geschiedenis, is het gevolg van recente gebeurtenissen waardoor de perceptie van 
de participant verandert (Saunders et al., 2019). Een voorbeeld is als een bekend persoon stelt dat 
bitcoin niet milieuvriendelijk is en de participant tijdens het interview aangeeft dat een risico van 
blockchain gebaseerde systemen is dat het niet milieuvriendelijk is. De tweede factor is de manier van 
meten en beschrijft dat de manier van meten invloed heeft op de mening of handelingen van de 
deskundige, waardoor er mogelijk consequenties verbonden zijn voor de participant (Saunders et al., 
2019). De interviews zullen volledig anoniem zijn waardoor naar waarschijnlijkheid deze factor geen 
rol zal spelen. De derde factor betreft de invloed van het gebruik van het meetinstrumenten waardoor 
de resultaten moeilijker te vergelijken zijn (Saunders et al., 2019). De vierde factor is de invloed van 
het uitvallen van een deskundige omdat ze niet meer passen binnen de populatie, doordat zij 
bijvoorbeeld ander werk hebben. De vijfde factor betreft maturatie. Maturatie betreft dat de 
uitkomsten van het onderzoek beïnvloed kunnen zijn ten gevolge van verstreken tijd (Saunders et al., 
2019). De zesde factor is ambiguïteit over de causale richting. Dit houdt in dat er een gebrek is over de 
oorzaak en het gevolg (Saunders et al., 2019).  
 
Saunders et al. (2019) beschrijven dat bij constructvaliditeit de gegeven antwoorden van de interviews 
ook de bedoelde antwoorden zijn van het onderzoek. De externe validiteit betreft de 
generaliseerbaarheid van het onderzoek (Saunders et al., 2019).  
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Betrouwbaarheid betreft de consistentie van het onderzoek en dat de data collectiemethode en 
analytische procedures van het onderzoek leiden tot consistente bevindingen (Saunders et al., 2019).  
Saunders et al. (2019) benoemen vier factoren die de betrouwbaarheid kunnen aantasten. 
 
De eerste factor is participanten fout. Deze factor betreft dat de omgeving waarin de participant zich 
bevindt invloed heeft de antwoorden van de vragen. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer het 
interview plaatsvindt op een ongunstig tijdstip (Saunders et al., 2019). Bij de tweede factor, 
bevooroordeling van de participant, geeft de participant opzettelijk verkleurde antwoorden. Dit kan 
zijn omdat de participant in een open ruimte zit en bang is dat anderen hem horen (Saunders et al., 
2019). De derde factor betreft de onderzoekersfout. Deze factor betreft elke mogelijkheid die de 
interpretatie van de onderzoeker kan beïnvloeden, zoals slaapgebrek (Saunders et al., 2019). De vierde 
factor betreft de bevooroordeling van de onderzoeker (Saunders et al., 2019).  
 
Vanuit ethisch oogpunt behandelt Saunders et al. (2019) aandachtsgebieden om onderzoek ethisch 
verantwoord uit te voeren. Deze gebieden zijn privacy en de vrijwilligheid van participanten. Privacy 
houdt in dat verkregen documenten en antwoorden van participanten niet terug te leiden zijn naar de 
participant (Saunders et al., 2019). Dit onderzoek zal de uitkomsten van de interviews volledig anoniem 
maken zodat de privacy van de participanten gegarandeerd is. De vrijwilligheid houdt in dat 
participanten in eerste instantie begrijpen wat het onderzoeksdoel is en hoe de data vanuit het 
interview verwerkt gaat worden. Waarna dit begrepen is en er expliciet toestemming wordt gegeven 
door de participant, is er sprake van vrijwilligheid. Bijlage 13 laat zien hoe de participanten benaderd 
zijn. 
 
Template analyse 
Er zijn verschillende manieren om categorieën op te stellen. De eerste vorm is a priori coding. Hierbij 
wordt de codes opgesteld vanuit de bestaande theorie. In-vivo coding houdt in dat de exacte termen 
die door de deskundige gebruikt zijn, gehanteerd worden. Als laatste is het mogelijk om als 
onderzoeker eigen categorieën aan te maken (Saunders et al., 2019).   
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Bijlage 11 Initiële vragenlijst  

Nederlandse vragen 
 

Geschatte tijd (min) Thema Mogelijke vragen 
5 Introductie 1. Met wat voor blockchain gebaseerd systeem 

bent u betrokken? 
2. Wat is uw rol in relatie tot dit blockchain 

gebaseerde systeem? 
15 Stakeholders 3. Wie zijn de stakeholders bij het blockchain 

gebaseerde systeem dat u gebruikt? 
4. Met welke stakeholders hebt u zelf te 

maken? 
5. Wat is de rol van de stakeholder met 

betrekking tot het blockchain gebaseerde 
systeem? 

6. Beschikt u over documenten die de door u 
benoemde stakeholders bevestigt? 

15 Risico’s 7. Wat zijn de risico’s bij van blockchain 
gebaseerde systeem dat u gebruikt? 

8. Waarom denkt u dat dit een risico is? 
9. Met welke risico’s heeft u zelf te maken? 
10. Beschikt u over documenten die de door u 

benoemde risico’s bevestigt? 
20 Risico’s voor stakeholders 11. Welk van de genoemde risico’s worden 

ondervonden door de genoemde 
stakeholders? 

12. Beschikt u over documenten die de door u 
benoemde stakeholder risico’s bevestigt? 

5 Afsluiting 13. Bedanken. 
14. Afspraak maken omtrent leveren van 

transcript en de goedkeuring ervan. 
 
Engelse vragen 
 

Estimated time (min) Theme Possible questions 
5 Introduction 1. What type of blockchain based system are 

you involved with? 
2. What is your role in relation to this 

blockchain based system? 
15 Stakeholders 3. Who are stakeholders at the blockchain 

based system you use? 
4. Who are the stakeholders you frequently 

work with? 
5. What are the roles of the involved 

stakeholders? 
6. Do you have any documentation confirming 

your given answers? 
15 Risks 7. What are the risks of the blockchain based 

system you are using? 
8. Why do you think this is a risk? 
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9. What are the risks related to your own role? 
10. Do you have any documentation confirming 

your given answers? 
20 Stakeholder risks 11. Which of the identified risks are associated 

by the identified stakeholders? 
12. Do you have any documentation confirming 

your given answers? 
5 Closing 13. Thanking interviewee for his/her time 

14. Reaching agreement regarding delivering 
and accepting of the transcript.  
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Bijlage 12 Geïnterviewde personen 

 
Interview Stakeholder Ervaring 
Proef 1 Innovatie manager Heeft 40 jaar ervaring in IT-ontwikkelingen en automatisering. Sinds 

2015 betrokken met blockchain ontwikkelingen in de organisatie.  
Proef 2 Blockchain service 

lead 
5 jaar ervaring in de blockchain en heeft ervaring in verschillende 
toepassingen/use cases van blockchain gebaseerde systemen 

TJ01 Chief Commercial 
Officer 

Werkt sinds 2012 met blockchain en sinds 2017 CCO van een 
Oostenrijkse scale up die blockchain gebaseerde systemen 
implementeert voor klanten. 

TJ02 Eco-developer Deskundige TJ02 komt uit Nederland. Hij is betrokken bij diverse 
projecten voor het opzetten van sustainable digitale ecosystemen en 
heeft de rol als ecosysteem ontwikkelaar. Hij heeft drie jaar ervaring 
met blockchain gebaseerde systemen. 

TJ03 Eigenaar en business 
developer 

Deskundige TJ03 komt uit Nederland en is eigenaar van een 
leerplatform om jongeren en jongvolwassenen educatie te bieden 
rondom blockchain technologie. Daarnaast is hij business developer 
bij een ander bedrijf. Hier houdt hij zich bezig met het opzetten van 
blockchain gebaseerde systemen in de zorg-, woning-, overheid- en 
bankensector. Hij heeft drie jaar ervaring. 

TJ04 Lead mobility track Deskundige TJ04 komt uit Nederland is betrokken bij een blockchain 
gebaseerde systeem voor de mobiliteitssector. Hij heeft de rol als de 
mobility lead en heeft 4 aantal jaar ervaring met blockchain 
gebaseerde systemen. 

TJ05 Co-founder BBS Deskundige TJ05 komt uit Nederland is betrokken bij het opzetten 
van een blockchain gebaseerd systeem voor klinische testen. Hij is 
eigenaar van de organisatie die dit systeem ontwikkelt en is in het 
project het hoofd van de marketingafdeling. Hij heeft 4 jaar ervaring.  

TJ06 Lead engineering Deskundige TJ06 komt uit Oostenrijk en is betrokken bij het 
opzetten van blockchain gebaseerde systemen in de energiesector. 
Hij is als afdelingshoofd van het engineeringteam verantwoordelijk 
voor het opzetten van de architectuur en het maken van besluiten 
voor het BBS-project. Hij heeft 4 jaar ervaring. 

TJ07 Chief Commercial 
Officer 

Deskundige TJ07 komt uit Nederland is betrokken bij het opzetten 
van een BBS in de zorgsector. Hij is verantwoordelijk voor het 
werven van nieuwe klanten die gebruik maken van een BBS dat zijn 
bedrijf ontwikkelt. Hij heeft 6 jaar ervaring 

TJ08 Onderzoeker Deskundige TJ08 komt uit Nederland en is onderzoeker van digitale 
valuta. Hij heeft geen rol in een specifiek BBS-project. Hij heeft 9 jaar 
ervaring in de blockchainwereld en begon hiermee te werken sinds 
2017. De stakeholders en risico’s die hij opnoemt zijn specifiek 
gefocust op het bitcoin-netwerk. 
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Bijlage 13 Uitkomsten proefinterviews 

Proefinterview 1 
Het proefinterview vond plaats op 26-08-2021 en duurde een uur.  
 
De deskundige voor het proefinterview vond de uitnodiging en het voorbereidingsdocument (bijlage 
14 en 15) duidelijk en had hier geen opmerkingen over.  
 
De deskundige heeft aangegeven dat duidelijk moet zijn wanneer de opname gestart en gestopt wordt.  
 
Tijdens het proefinterview bleek dat vragen 4 en 8 van de initiële vragenlijst scherper geformuleerd 
moet worden. Bij het stellen van de vragen, vertelde de deskundige velen details erbij die voor deze 
vragen nog niet van belang zijn. De vragen dienen dus scherper geformuleerd te worden. De vragen 
zijn geherformuleerd zoals in de onderstaande tabel.  
 
Tabel 5 veranderde vragen 

Initiële vraag Definitieve vraag 
Wie zijn de stakeholders bij het blockchain 
gebaseerde systeem dat u gebruikt? 

Kunt u een opsomming geven van de 
stakeholders zijn bij het blockchain gebaseerde 
systeem waarmee u betrokken bent? 

Wat zijn de risico’s bij van blockchain 
gebaseerde systeem dat u gebruikt? 

Kunt u een opsomming geven van de risico’s 
van het blockchain gebaseerde systeem 
waarmee u betrokken bent? 

Who are stakeholders at the blockchain based 
system you use? 

Could you please list the stakeholders of the 
blockchain based system in which you are 
involved with? 

What are the risks of the blockchain based 
system you are using? 

Could you please list the risks of the blockchain 
based system in which you are involved with? 

 
Tijdens het proefinterview maakte de onderzoeker in PowerPoint een overzicht van de genoemde 
stakeholders en risico’s om vervolgens bij het koppelen het scherm te delen zodat de deskundige het 
koppelen ook direct ziet.  
 
Volgens de deskundige was het idee om het direct ook te visualiseren heel goed maar oogde het via 
PowerPoint slordig en chaotisch. De deskundige raadde aan om dit via Excel te doen waarbij de 
stakeholders op de Y-as staan en de risico’s op de X-as. Wanneer het scherm gedeeld wordt, dienen er 
alleen nog kruisjes gezet te worden. Hiervoor is een template gemaakt in Excel.  
 
Proefinterview 2 
Voor proefinterview 2 waren de vragen zoals in de bovenstaande tabel aangepast. Voor het 
proefinterview heeft de deskundige de uitnodiging en het voorbereidingsdocument ontvangen. Hier 
waren geen vragen of opmerkingen over. Alles was duidelijk.  
 
Alle vragen waren voor de deskundige duidelijk en te beantwoorden. Wel had hij een opmerking 
omtrent de vragen rondom documentatie. Aangezien het gaat over vertrouwelijke klantinformatie kan 
hij die niet delen. 
 
Het interview ging verder goed en alle vragen konden gemakkelijk beantwoord worden zonder extra 
uitleg. De definitieve vragenlijst kan hierdoor vastgesteld worden (bijlage 12). 
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Bijlage 14 Definitieve vragenlijst 

Nederlandse vragen 
 

Geschatte tijd (min) Thema Mogelijke vragen 
5 Introductie 1. Met wat voor blockchain gebaseerd systeem 

bent u betrokken? 
2. Wat is uw rol in relatie tot dit blockchain 

gebaseerde systeem? 
15 Stakeholders 3. Kunt u een opsomming geven van de 

stakeholders van het blockchain gebaseerde 
systeem waar u mee betrokken bent? 

4. Met welke stakeholders hebt u zelf te 
maken? 

5. Wat zijn de rollen van de betrokken 
stakeholder 

6. Beschikt u over documenten die de door u 
benoemde stakeholders bevestigt? 

15 Risico’s 7. Kunt u een opsomming geven van de risico’s 
van het blockchain gebaseerde systeem waar 
u mee betrokken bent? 

8. Waarom denkt u dat dit een risico is? 
9. Wat zijn de risico’s met betrekking tot uw 

eigen rol? 
10. Beschikt u over documenten die de door u 

benoemde risico’s bevestigt? 
20 Risico’s voor stakeholders 11. Welk Van de genoemde risico’s worden 

ondervonden door de genoemde 
stakeholders? 

12. Beschikt u over documenten die de door u 
benoemde stakeholder risico’s bevestigt? 

5 Afsluiting 13. Bedanken. 
14. Afspraak maken omtrent leveren van 

transcript en de goedkeuring ervan. 
 
Engelse vragen 
 

Estimated time (min) Theme Possible questions 
5 Introduction 1. What type of blockchain based system are 

you involved with? 
2. What is your role in relation to this 

blockchain based system? 
15 Stakeholders 3. Could you please list the stakeholders of the 

blockchain based system in which you are 
involved with? 

4. Who are the stakeholders you frequently 
work with? 

5. What are the roles of the involved 
stakeholders? 

6. Do you have any documentation confirming 
your given answers? 
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15 Risks 7. Could you please list the risks of the 
blockchain based system in which you are 
involved with? 

8. Why do you think this is a risk? 
9. What are the risks related to your own role? 
10. Do you have any documentation confirming 

your given answers? 
20 Stakeholder risks 11. Which of the identified risks are associated 

by the identified stakeholders? 
12. Do you have any documentation confirming 

your given answers? 
5 Closing 13. Thanking interviewee for his/her time 

14. Reaching agreement regarding delivering 
and accepting of the transcript.  
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Bijlage 15 Interview protocol 

De volgende stappen worden uitgevoerd voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de 
interviews: 

1. De onderzoeker zal zich inschrijven voor verschillende blockchain evenementen in mei en juni 
2021.  

2. Als een agenda beschikbaar is, zal de onderzoeker de sprekers opzoeken op LinkedIn voor 
aanvang van het evenement. 

a. Als er geen agenda beschikbaar is, zal deze stap worden overgeslagen en zal de 
onderzoeker de naam van de spreker tijdens het evenementen noteren en achteraf 
opzoeken op LinkedIn.  

3. De onderzoeker vormt een lijst gebaseerd op de op LinkedIn opgezochte personen en oordeelt 
of ze aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen voldoen. Als ze niet voldoen worden ze van de lijst 
afgehaald.  

4. Tijdens het evenement (of binnen één dag, indien er geen agenda beschikbaar was) zal de 
onderzoeker de deskundige toevoegen op LinkedIn met het bericht Toevoegen op LinkedIn, 
(bijlage 16).  

a. Dit bericht is korter dan gewenst, maar LinkedIn ondersteunt (op het moment van 
schrijven) slechts 100 tekens bij het versturen van een connectieverzoek.  

5. Als de deskundige het verzoek accepteert en interesse toont in deelname, zal het bericht 
Officiële uitnodiging deelname onderzoek (bijlage 16) gestuurd worden met bijlage 17 als pdf-
bestand toegevoegd.  

a. Er zal naar alle deskundigen een bericht gestuurd worden. Aangenomen wordt dat het 
er meer dan 10 zullen zijn. Als een deskundige niet reageert wordt aangenomen dat 
alsnog voldoende deskundige interesse hebben voor deelname aan het onderzoek. 
Indien dit toch niet het geval blijkt, zal het bericht Herinneringsbericht uitnodiging 
deelname onderzoek (bijlage 16) gestuurd worden.  

6. Als de deskundige nog steeds interesse heeft in deelname, zal een beschikbaar moment 
worden opgezocht in de maanden september en oktober van 2021. De mail Uitnodiging 
stakeholderrisico’s blockchain gebaseerde systemen (bijlage 16) zal gestuurd worden naar 
het mailadres van de deskundigen.  

a. Indien een deskundige geen tijd heeft in deze periode zal er geen interview 
plaatsvinden met de deskundige en zal er geen bericht meer gestuurd worden.  

7. Twee weken voor het interview zal vervolgens een e-mail worden gestuurd het bericht 
Voorbereiding interview (bijlage 16). Bijlage 18 zal hier ook worden meegestuurd als pdf-
bestand.  

a. Indien een interview onverhoopt niet doorgaat kunnen er een aantal stappen 
ondernomen. Eerst wordt er gekeken of de deskundige nog steeds interesse heeft en 
of dat op een ander moment kan in september of oktober 2021. Als dat kan wordt het 
interview verplaatst en zal de onderzoeker het interview op de gewijzigde datum 
afnemen. Een nieuwe uitnodiging zal gestuurd worden naar de deskundige met het 
bericht Wijziging afname interview (bijlage 16). 

b. Wanneer de onderzoeker niet in september of oktober beschikbaar is, zal aan de 
mede-onderzoekers gevraagd worden of zij nog deskundigen zoeken voor de 
interviews. Als dit het geval is zal het bericht Verzoek doorgeven contact gegevens 
aan mede-onderzoeker (bijlage 16) gestuurd worden. Als de deskundige hiermee 
instemt zal het e-mailadres en naam van de deskundige aan de mede-onderzoeker 
gegeven worden zodat hij/zij een afspraak kan inplannen. Als de deskundige hier geen 
toestemming voor geeft, zal het bericht Annulering deelname onderzoek 1 (bijlage 
16) gestuurd worden. 
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c. Indien de mede-onderzoekers geen extra deskundigen te hoeven interviewen zal het 
bericht Annulering deelname onderzoek 2 (bijlage 16) worden gestuurd. 

8. Het interview wordt afgenomen zoals in bijlage 19 is beschreven.  
a. Wanneer de deskundige na 10 minuten nog niet aanwezig is, zonder dat hij/zij iets van 

zich heeft laten horen, zal het interview niet doorgaan en zal het bericht Annulering 
deelname onderzoek 3 (bijlage 16) worden gestuurd. De stappen 7a, 7b en 7c zullen 
gevolgd worden bij reactie van de deskundige. Als er binnen 3 dagen nog steeds niet 
gereageerd is op het annuleringsbericht zal stap 7c volgen.  

b. Wanneer het interview niet binnen 60 minuten afgerond kan worden, zal gevraagd 
worden of de deskundigen nog wat extra tijd heeft om het interview alsnog volledig 
af te ronden. Indien dat het geval is, zal het interview volgens de happy flow verder 
verlopen.  

c. Indien de deskundige geen tijd heeft, zal gevraagd worden of hij nog tijd heeft voor 30 
minuten op een later moment om het interview af te ronden. Indien de deskundige 
bereid is voor een nieuwe afspraak wordt deze tijdens het interview gepland. Hierna 
zal de opname gestopt worden. Bij aanvang van de nieuw gemaakte afspraak zal eerst 
weer om goedkeuring gevraagd worden alvorens de opname gestart wordt. Het 
transcript wordt als één document geleverd en er zal een opmerking geplaatst worden 
wanneer de opname van het eerste interview stopte en de nieuwe bespreking startte. 

d. Indien de deskundige niet bereid is voor een nieuwe afspraak, zal de deskundige 
bedankt worden voor zijn tijd en zal het interview worden afgerond. De inbreng van 
het interview zal niet gebruikt worden voor de analyse, omdat de data niet compleet 
is.  

9. Het transcript wordt uitgetypt (het liefst binnen 3 dagen, uiterlijk binnen 7 dagen). 
10. Er kan gestart worden met het analyse protocol (bijlage 20). 
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Bijlage 16 Gestuurde berichten of e-mails.  

Toevoegen op LinkedIn  
Beste <Naam>, 
 
Ik hoorde jou net spreken op het Blockchain-netwerk evenement. Ik ben deeltijd student aan de Open 
Universiteit en doe onderzoek naar de stakeholderrisico’s bij op blockchain gebaseerde systemen. Ik 
denk dat jij een waardevolle bijdrage kan leveren aan mijn onderzoek en ik hoop dat je hiervoor open 
staat.  
 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Janssen 
 
Officiële uitnodiging deelname onderzoek 
Beste <Naam>, 
Bedankt voor connecten. Als deeltijd master student aan de Open Universiteit, onderzoek ik voor 
mijn scriptie de stakeholder risico's bij blockchain gebaseerde systemen. Met het verhaal dat jij 
verteld hebt, denk ik dat jij een waardevolle bijdrage kan leveren voor mijn onderzoek. Daarom 
vroeg ik mij af of jij interesse hebt om deel te nemen aan mijn onderzoek. Deelname vereist 
ongeveer 1 uur van jouw tijd in de vorm van een interview en ongeveer 30 minuten voor het lezen 
en bevestigen van het transcript.  
 
Het doel van mijn onderzoek is het creëren van een conceptueel model van de stakeholders en hun 
risico's bij op blockchain gebaseerde systemen. In de toekomst kan dit bijdragen aan verdere 
acceptatie en gebruik van blockchain. Een formele uitnodiging is te vinden in de bijlage.  
 
Het interview vindt plaats in september/oktober 2021 en ik hoop dat je interesse hebt en 
beschikbaar bent voor deelname. Ik zie jouw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer>  
 
Herinneringsbericht uitnodiging deelname onderzoek  
Beste <Naam>, 
Vorige week stuurde ik het verzoek voor deelname aan het onderzoek omtrent de 
stakeholderrisico’s voor op blockchain gebaseerde systemen. Heb jij de tijd gehad om de 
uitnodiging te lezen en een besluit te vormen voor deelname? 
 
Het interview vindt plaats in september/oktober 2021 en ik hoop dat je interesse hebt en 
beschikbaar bent voor deelname. Ik zie jouw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer>  
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Uitnodiging stakeholderrisico’s blockchain gebaseerde systemen 
Beste <Naam>, 
 
Nogmaals bedankt voor jouw interesse in deelname aan mijn onderzoek! 
 
Hierbij is de uitnodiging. Ongeveer 2 weken voor het interview zal ik een e-mail sturen met de definities 
die ik gebruik in mijn onderzoek en een document met de vragen die je kan verwachten. 
 
Mocht je nog vragen hebben, stuur mij gerust een mail of bel mij. Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
 
Voorbereiding interview 
Beste <Naam>,  
 
Over twee weken hebben we een afspraak gemaakt omtrent een interview voor mijn masteronderzoek 
over de stakeholderrisico's bij blockchain gebaseerde systemen. Zoals afgesproken stuur ik je deze mail 
om je te informeren over de gebruikte definities en over de vragen die je kan verwachten. Dit is in de 
bijlage beschreven.  
 
Het interview vindt plaats via Google Hangout: <link> 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag en anders, graag tot dan!  
 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
 
Wijziging afname interview 
Beste <Naam>, 
 
Bedankt dat je de afspraak kan verzetten. Hierbij is de nieuwe uitnodiging.  
 
Mocht je nog vragen hebben, stuur mij gerust een mail of bel mij. Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
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Verzoek doorgeven contact gegevens aan mede-onderzoeker  
Beste <Naam>, 
 
Jammer dat het interview niet door kan gaan. Doordat ik vanaf november in de volgende fase van mijn 
onderzoek zit, past het helaas niet meer om dan nog het interview af te nemen. Eén van mijn mede-
onderzoekers zou jou graag willen interviewen. Dezelfde vragen zijn hier van toepassing. Sta jij 
hiervoor open en kan ik jouw mailadres aan mijn mede-onderzoeker geven, zodat hij een afspraak met 
je kan inplannen?  
 
Ik hoor graag van je.  
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
 
Annulering deelname onderzoek 1 
Beste <Naam>, 
 
Bedankt voor je reactie. Ik zal jouw mailadres op jouw verzoek niet doorsturen. Omdat wij geen 
geschikt moment kunnen vinden zal je niet meer deelnemen aan mijn onderzoek.   
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht je nog vragen hebben dan kan je me 
bellen of mailen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
 
Annulering deelname onderzoek 2 
Beste <Naam>, 
 
Jammer dat het interview niet door kan gaan. Doordat ik vanaf november in de volgende fase van mijn 
onderzoek zit, past het helaas niet meer om dan nog het interview af te nemen. Daarom zal je niet 
meer deelnemen aan mijn onderzoek.   
 
Bedankt voor je initiële interesse en ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je 
nog vragen hebben dan kan je me bellen of mailen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
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Annulering deelname onderzoek 3 
Beste <Naam>, 
 
Wij hadden vandaag ons interview. Helaas was je niet op tijd aanwezig. Doordat het uur echt nodig is, 
zal het interview niet doorgaan. Heb jij nog interesse en tijd om het interview op een ander moment 
te doen? 
 
Ik hoor graag van je.  
 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Janssen 
<Telefoonnummer> 
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Bijlage 17 Uitnodiging deelname onderzoek 

Nederlandse uitnodiging 
 
Geachte meneer/mevrouw,  
 
Voor mijn afstudeerscriptie voor de masteropleiding Business Process Management & IT, wil ik u graag 
uitnodiging om deel te nemen aan een interview om uw kennis over stakeholder risico’s bij blockchain 
gebaseerde systemen te delen. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen, hebben wij wel uw schriftelijke 
toestemming nodig.  
 
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. 
Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 
onderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen.  
 
1. Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om een conceptueel model op te leveren dat inzichtelijk maakt wie een 
stakeholder is bij een blockchain gebaseerd systeem en wat de risico’s zijn voor deze stakeholders.  
 
2. Achtergrond van het onderzoek 
Blockchain gebaseerde systemen zijn een relatief nieuwe innovatie, waardoor er nog veel 
onduidelijkheden zijn. Wanneer een bedrijf een nieuw systeem wil gebruiken zal er ongetwijfeld een 
risicoanalyse worden uitgevoerd en als niet bekend is wat de risico’s zijn bij een blockchain gebaseerd 
systeem zal deze dus niet snel gebruikt gaan worden door bedrijven. Met het conceptuele model wordt 
een eerste stap gezet om het gebruik van blockchain gebaseerde systemen te stimuleren.  
 
3. Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht 
Mocht u besluiten mee te doen aan het onderzoek dan zal een interview met u worden afgenomen 
waarin u uw kennis deelt over stakeholders en risico’s bij blockchain gebaseerde systemen. Vooraf 
zullen de vragen en benodigde definities met u gedeeld worden zodat u zich hierop kan voorbereiden. 
Het interview zal ongeveer een uur van uw tijd in beslag nemen en kan op uw kantoor of via een digitaal 
vergaderplatform afgenomen worden. De interviews worden opgenomen en (anoniem) 
getranscribeerd.  
 
4. Mogelijke voor- en nadelen 
Dit onderzoek zet een eerste stap in het creëren van een conceptueel model voor stakeholder risico’s 
bij blockchain gebaseerde systemen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat meer mensen en bedrijven 
het gebruik van dit soort systemen zal overwegen.  
 
Een mogelijk nadeel is dat uw concurrenten wellicht inzichten krijgt over stakeholder risico’s waar zij 
niet over hebben nagedacht. Deze werkt natuurlijk ook andersom. Uw concurrenten kunnen u mogelijk 
ook nieuwe stakeholder risico’s geven waar u niet aan gedacht heeft.  
 
5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 
dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 
ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 
zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 
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6. Einde van het onderzoek 
Uw participatie eindigt wanneer u het transcript van het afgenomen interview heeft goedgekeurd. Na 
het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van 
het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer in februari 2022. 
 
7. Gebruik en bewaren van uw gegevens 
Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om uw 
naam en het telefoonnummer/e-mailadres. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens 
is nodig om een interview in te plannen en om uw na afloop van het onderzoek de resultaten te kunnen 
toesturen. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in 
rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  
 
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt 
u via www.ou.nl/privacy.  
 
8. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met mij, Thomas Janssen via <telefoonnummer> of via e-mail: 
<mailadres>. 
 
10. Toestemming deelname onderzoek 
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 
onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 
instemt met deelname aan het onderzoek. U geeft toestemming door een e-mail te sturen naar de 
onderzoeker en hierin expliciet aan te geven dat u toestemming geeft voor deelname van het 
onderzoek over stakeholder risico’s bij blockchain gebaseerde systemen.  
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Engelse uitnodiging 
 
Dear sir/madam,  
 
For the master Business Process Management & IT, I am writing my thesis and I kindly invite you to 
participate in an interview to share your knowledge about stakeholder risks on blockchain based 
systems. Participation is voluntary and to participate I need written agreement of participation.  
 
Before you decide if you want to participate, I will explain more about the research. You may read this 
explanation and if you have any questions or want additional information, you can mail the researcher. 
 
1. Research purpose 
The purpose of this research is to create a conceptual model to visualize the stakeholders and their 
risks on blockchain based systems.  
 
2. Background of the research 
Because blockchain based systems are still a new innovation, there are still many uncertainties and 
unknowns. When a business decides to use a new system a risk analysis is probably conducted and if 
it is not known what the risks for that business will be when they will use a blockchain based system, 
they will probably not use it. With the conceptual model, this research is creating, a first step in 
academic literature will be taken to provide the risks for specific stakeholders. Understanding these 
specific stakeholder risks can stimulate the use of blockchain based system in the future.  
 
3. What participation means and what is expected of you 
If you decide to participate in this research, a date will be set for an interview in which you share your 
knowledge about stakeholders and risks on blockchain based systems with the researcher. The 
interview questions and the needed definitions will be shared beforehand, so it is possible to prepare 
for the interview. The interview itself will consume about one hour and can be held at your office or 
on a digital meeting platform (like Microsoft Teams). The interviews will be recorded and 
(anonymously) transcribed by the researcher. After the interview, permission to use the transcript will 
be asked to the participant.  
 
4. Possible advantages and disadvantages 
This research takes a first academic research in creating a conceptual model of stakeholder risks on 
blockchain based systems. More businesses may consider using these systems.  
 
A possible disadvantage is that competitors may gain insights they had not considered before. 
However, you also may gain insights of new stakeholder risks from your competitors.  
 
5. If you do not want to participate or want to stop the research 
You decide whether you will participate in the research. Participation is voluntary. If you do not want 
to participate, this does not have any negative consequences for you. If you do participate, you can 
always change your mind and quit, even during the research. You do not have to explain why you quit. 
The data collected up to that moment may be used for the research.  
 
6. End of the research 
Your participation in the research ends when you confirm the transcript of the interview. The final 
version of the thesis will be shared with you around February 2022. 
 
7. Use and storage of your data 
For this research, personal data is collected, used and stored. It concerns your name, phone number 
and or e-mail address.  The collection, use and storage of your data is necessary to plan the interview, 
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send the transcript for confirmation and to send the final version of the thesis. The data cannot be 
traced back to you in reports and publications about the research.  
 
More information about your rights when processing data 
For general information about your rights when processing personal data, you can consult the website 
of the Dutch Data Protection Authority. The privacy disclaimer of the Open University can be found at 
www.ou.nl/privacy. 
 
8. Do you have any questions? 
If you have any questions, please contact me, Thomas Janssen, by calling <telefoonnummer> or by 
sending an e-mail to: <mailadres>. 
 
10. Giving consent to participate in the research 
If you have had sufficient time for reflection, you will be asked to decide on participation in this study. 
By your written consent you indicate that you have understood the information and agree to 
participate in the research. You give your consent by sending the researcher an e-mail and explicitly 
state your consent for participation of this research on stakeholder risks on blockchain based system.  
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Bijlage 18 Gestuurde e-mail ter voorbereiding interview 

Nederlands 
Open Universiteit Interview stakeholderrisico’s blockchain gebaseerde systemen  
1. Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om een conceptueel model op te leveren dat inzichtelijk maakt wie een 
stakeholder is bij een blockchain gebaseerd systeem en wat de risico’s zijn voor deze stakeholders.  
 
2. Achtergrond van het onderzoek 
Blockchain gebaseerde systemen zijn een relatief nieuwe innovatie, waardoor er nog veel 
onduidelijkheden zijn. Wanneer een bedrijf een nieuw systeem wil gebruiken zal er ongetwijfeld een 
risicoanalyse worden uitgevoerd en als niet bekend is wat de risico’s zijn bij een blockchain gebaseerd 
systeem zal deze dus niet snel gebruikt gaan worden door bedrijven. Met het conceptuele model wordt 
een eerste stap gezet om het gebruik van blockchain gebaseerde systemen te stimuleren.  
 
3. Gebruikte definities van het onderzoek 
Blockchain gebaseerd systeem  
Een BBS is een gedecentraliseerd netwerk waarop transacties uitgevoerd kunnen worden en dat 
gebruik maakt van blockchain technologie waardoor gebruikers die elkaar niet vertrouwen tot 
consensus kunnen komen zonder een gecentraliseerde entiteit. Zie ook de afbeelding op de volgende 
pagina.  
 
Stakeholder 
Alle betrokkenen die een belang hebben in het succes van een systeem, worden beïnvloed door het 
systeem en hierdoor een kritieke rol hebben in het garanderen van het succes van het systeem.  
 
Risico 
Een risico is een gebeurtenis waarbij de impact negatief en kwantificeerbaar is. 
 
4. Het interview 
Het interview bestaat uit drie hoofdonderwerpen.  
 
Onderdeel 1: Stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen 
 
1. Kunt u een opsomming geven van de stakeholders van het blockchain gebaseerde systeem waar 

u mee betrokken bent? 
2. Met welke stakeholders hebt u zelf te maken? 
3. Wat zijn de rollen van de betrokken stakeholder 
4. Beschikt u over documenten die de door u benoemde stakeholders bevestigt? 
 
Onderdeel 2: Risico’s bij blockchain gebaseerde systemen 
 
5. Kunt u een opsomming geven van de risico’s van het blockchain gebaseerde systeem waar u mee 

betrokken bent? 
6. Waarom denkt u dat dit een risico is? 
7. Wat zijn de risico’s met betrekking tot uw eigen rol? 
8. Beschikt u over documenten die de door u benoemde risico’s bevestigt? 
 
Onderdeel 3: Stakeholderrisico’s bij op blockchain gebaseerde systemen 
9. Welk Van de genoemde risico’s worden ondervonden door de genoemde stakeholders? 
10. Beschikt u over documenten die de door u benoemde stakeholder risico’s bevestigt?  
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Engels  

Open University Interview stakeholder risks blockchain based systems 
 
1. Research purpose 
The purpose of this research is to create a conceptual model to visualize the stakeholders and their 
risks on blockchain based systems.  
 
2. Background of the research 
Because blockchain based systems are still a new innovation, there are still many uncertainties and 
unknowns. When a business decides to use a new system a risk analysis is probably conducted and if 
it is not known what the risks for that business will be when they will use a blockchain based system, 
they will probably not use it. With the conceptual model, this research is creating, a first step in 
academic literature will be taken to provide the risks for specific stakeholders. Understanding these 
specific stakeholder risks can stimulate the use of blockchain based system in the future.  
 
3. Definitions used of the research 
 
Blockchain based system 
A BBS is a decentralized network on which transactions are executed and uses blockchain technology 
to ensure users that do not trust each other can reach consensus without a centralized entity. See also 
the image on the next page.  
 
Stakeholder 
All the involved parties who have an interest in the system, are influenced by the system or have a 
critical role in ensuring the success of the system. 
 
Risk 
A risk is an event which has a negative and quantifiable impact.  
 
4. The interview 
Het interview is divided in three parts.  
 
Part 1: Stakeholders of blockchain based systems 
 
1. Could you please list the stakeholders of the blockchain based system in which you are involved 

with? 
2. Who are the stakeholders you frequently work with? 
3. What are the roles of the involved stakeholders? 
4. Do you have any documentation confirming your given answers? 
 
Part 2: Risks of blockchain based systems 
 
5. Could you please list the risks of the blockchain based system in which you are involved with? 
6. Why do you think this is a risk? 
7. What are the risks related to your own role? 
8. Do you have any documentation confirming your given answers? 
 
Part 3: Stakeholder risks of blockchain based systems 
9. Which of the identified risks are associated by the identified stakeholders? 
10. Do you have any documentation confirming your given answers? 
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Bijlage 19 Afname Interview 

Introductie interview 
Mijn naam is Thomas Janssen en ik studeer de master Business Process Management & IT aan de Open 
Universiteit. Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar stakeholder risico’s bij blockchain gebaseerde 
systemen. Het doel van dit interview is om geïdentificeerde risico’s te koppelen stakeholders. Zoals ik 
ook in de eerder gestuurde mail zei, zal dit interview worden opgenomen, zodat het transcript 
uitgetypt kan worden. Het transcript zal volledig anoniem zijn en wanneer het klaar is zal het naar u 
worden toegestuurd. Wanneer u akkoord gaat zal de opname worden verwijderd.  
 

1. Wie bent u en met wat voor blockchain gebaseerd systeem bent u betrokken? 
2. Wat is uw rol in relatie tot dit blockchain gebaseerde systeem? 

 
Bedankt, we zullen nu het eerste thema behandelen: Stakeholders 
 
Stakeholders 

1. Kunt u een opsomming geven van de stakeholders van het blockchain gebaseerde systeem 
waar u mee betrokken bent? 

2. Met welke stakeholders hebt u zelf te maken? 
3. Wat zijn de rollen van de betrokken stakeholder 
4. Beschikt u over documenten die de door u benoemde stakeholders bevestigt? 

 
Wanneer de bovenstaande vragen behandeld zijn en niet alle stakeholders zijn benoemd zoals die 
vanuit de theorie geïdentificeerd zijn, zal de volgende vraag gesteld worden: 

Zijn dit alle stakeholders van een blockchain gebaseerd systeem die bij u bekend zijn? 
 
Indien het antwoord nee is zal de onderzoeker vragen welke stakeholders de deskundige nog meer 
kan benoemen. Indien het antwoord op deze vraag ja is, zal de onderzoeker de stakeholders 
benoemen vanuit het theoretisch kader en vragen in hoeverre de deskundige deze stakeholders 
herkent/erkent. Als de deskundige een stakeholder erkent dan zal tevens gevraagd worden wat de rol 
is van deze stakeholder bij het blockchain gebaseerde systeem dat de deskundige gebruikt.  
Dank u wel, tot zover de stakeholders. Tijdens dit onderdeel heeft u de volgende stakeholders 
benoemd: <lijst van alle benoemde stakeholders>. We gaan door met het volgende thema, de risico’s. 
 
Risico’s 

1. Kunt u een opsomming geven van de risico’s van het blockchain gebaseerde systeem waar u 
mee betrokken bent? 

2. Waarom denkt u dat dit een risico is? 
3. Wat zijn de risico’s met betrekking tot uw eigen rol? 
4. Beschikt u over documenten die de door u benoemde risico’s bevestigt? 

Wanneer de bovenstaande vragen behandeld zijn en niet alle risico’s zijn benoemd zoals die vanuit de 
theorie geïdentificeerd zijn, zal de volgende vraag gesteld worden: 

Zijn dit alle risico’s van een blockchain gebaseerd systeem die bij u bekend zijn? 
 
Indien het antwoord nee is, zal de onderzoeker vragen welke risico’s de deskundige nog meer kan 
benoemen. Indien het antwoord op deze vraag ja is, zal de onderzoeker de risico’s benoemen vanuit 
het theoretisch kader en vragen in hoeverre de deskundige deze risico’s erkent.  
 
Dank u wel, tot zover de risico’s. Tijdens dit onderdeel heeft u de volgende risico’s benoemd: <lijst van 
alle benoemde risico’s>We gaan door met het volgende thema, de risico’s voor stakeholders. 
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Risico’s voor stakeholders 
Tijdens dit interview heeft u stakeholders en risico’s benoemd bij een BBS. Deze heb ik gevisualiseerd 
en ik zal mijn scherm delen.  
<Indien het interview op locatie is, kan ik mijn scherm op een groter scherm presenteren of een white 
board gebruiken> 
 

1. Welk Van de genoemde risico’s worden ondervonden door de genoemde stakeholders? 
2. Beschikt u over documenten die de door u benoemde stakeholder risico’s bevestigt? 

 
Afsluiting 
Heel erg bedankt voor uw tijd. Dit was het laatste thema van het interview. Heeft u misschien nog wat 
te melden dat nog niet aan de orde is geweest? 
 
Indien ja, vraagt de onderzoeker wat dat is. Indien nee, zal de onderzoeker verdergaan met de 
afsluiting.  
 
U zal na 3 dagen, wanneer alles bezonken is, een e-mail ontvangen met de vraag of de gegevens van 
het transcript nog steeds gebruikt mogen worden voor het onderzoek.  
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Bijlage 20 Analyse protocol 

De volgende stappen worden uitgevoerd voor de gegevensanalyse: 
1. Uitzoeken visualisatietool. Om ervoor te zorgen dat er op afstand makkelijk samengewerkt 

kan worden zal er gebruik worden gemaakt van een visualisatietool. Bij het uitzoeken van de 
visualisatietool gelden de volgende eisen: 

a. Het is gratis. 
b. Het is makkelijk te gebruiken. 
c. Het is visueel aantrekkelijk/overzichtelijk. 
d. De applicatie is bij tenminste één van de onderzoekers bekend. 

2. Inrichten van de visualisatietool voor initiële template.  
a. Voor de stakeholders zal een tabel opgezet worden met de volgende kolommen: 

i. Te sorteren stakeholders. 
ii. Stakeholder categorie A. 

iii. Stakeholder categorie B. 
iv. Etc. 

b. Voor de risico’s zal een tabel opgezet worden met de volgende kolommen: 
i. Te sorteren risico’s. 

ii. Risico categorie A. 
iii. Risico categorie B. 
iv. Etc.  

c. Naast de gemaakte tabellen in stap 3 en 4 zullen gekleurde post-its zichtbaar zijn 
waarbij geldt: 

i. Kleur 1 is voor onderzoeker 1. 
ii. Kleur 2 is voor onderzoeker 2. 

iii. Kleur 3 is voor onderzoeker 3. 
iv. Kleur 4 is voor onderzoeker 4. 

d. Plaatsen alle theoretische stakeholders en risico’s (bijlage 8 en 9) gebaseerd op de 
kleur van de onderzoekers in de “te sorteren” kolommen.  

e. Dubbele stakeholders/risico’s worden op één post-it geplaatst waarbij het nummer 
zoals in bijlage 8 en 9 tussenhaakjes wordt geplaatst. 

3. Opstellen van de initiële template door het categoriseren van de in de theorie gevonden 
stakeholders en risico’s (a priori). Dit gebeurt tijdens 1 bijeenkomst 3 uur en 2 online 
bijeenkomsten van 1.5 uur waarbij de volgende stappen uitgevoerd worden: 

a. Categorieën vanuit de theorie worden initieel gebruikt voor de template.  
b. Opstellen van een voorlopige definitie per categorie. Hierbij wordt de definitie die in 

de theorie staat initieel gebruikt. Indien die er niet bij staat, wordt een algemene 
beschrijving gegeven voor de categorie gebaseerd op de informatie uit het artikel 
rondom de categorie.  

c. Stakeholders en risico’s worden ingedeeld op de categorieën. 
i. Wanneer de onderzoekers het oneens zijn over de plaatsing van een 

stakeholder/risico, zal er discussie plaatsvinden tot er consensus wordt 
bereikt.  

ii. Indien er geen consensus bereikt kan worden, zal de stakeholder/risico 
worden overgeslagen, zodat wanneer alle stakeholders/risico’s 
gecategoriseerd zijn, deze nog eens besproken kunnen worden.  

iii. Indien er nog geen consensus is gevonden, zal de stakeholder/risico in de ‘te 
sorteren’ kolom blijven staan en zal erdoor worden gegaan naar stap 3d. 

d. Indien nodig: creëren en definiëren van nieuwe categorieën.  
i. Plaatsen overgebleven stakeholders/risico’s. 
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ii. Wanneer er nog steeds geen consensus gevonden wordt, zal de 
stakeholder/risico op beide plekken geplaatst worden.  

e. Indien nodig: creëren en definiëren van subcategorieën. 
iii. Plaatsen stakeholders/risico’s in opgestelde subcategorieën.  
iv. Hierbij gelden de dezelfde afspraken als bij 3c.i en 3c.ii.  

f. Reviewen en verfijnen van de definities.  
g. Sorteren op kleur (van de onderzoeker) per categorie en subcategorie.   
h. Maken screenshot van eindresultaat in visualisatietool (bijlage 21). 

4. Opstellen standaardformulier voor de in-vivo codes van het transcript, met mede-
onderzoekers (bijlage 22). 

5. Standaardformulier invullen voor de eigen transcripten (bijlage 23). 
6. Inrichten van de visualisatietool voor analyse van interviews. 

a. Voor de stakeholders van de interviews zal een tabel opgezet worden met de 
volgende kolommen: 

i. Te sorteren stakeholders. 
ii. De hoofdcategorieën van de stakeholders zoals bij 3h tot stand is gekomen. 

iii. De subcategorieën die bij 3h tot stand zijn gekomen, zullen kleur 5 krijgen. 
b. Voor de risico’s van de interviews zal een tabel opgezet worden met de volgende 

kolommen: 
iv. Te sorteren risico’s. 
v. De hoofdcategorieën van de risico’s zoals bij 3h tot stand is gekomen. 

vi. De subcategorieën die bij 3h tot stand zijn gekomen, zullen kleur 5 krijgen. 
c. Plaatsen alle stakeholders en risico’s gebaseerd op de kleur van de onderzoekers in 

de “te sorteren” kolommen.  
d. Dubbele stakeholders/risico’s worden op één post-it per persoon geplaatst waarbij de 

codes van de deskundigen tussen haakjes geplaatst worden. Hierbij geldt dat de naam 
en de uitleg exact hetzelfde moet zijn.  

7. Categoriseren stakeholders en risico’s vanuit de transcripten.  
a. De stappen bij 3c tot en met 3h worden gehanteerd.  

i. De screenshots van stap 3h voor de categorisatie van de interviews zijn te 
vinden in bijlage 24.  

b. Indien een nieuwe subcategorie wordt aangemaakt zal deze kleur 6 krijgen.  
c. Indien de uitleg van een stakeholder/risico niet duidelijk was in het 

transcript/standaardformulier, komt deze in een aparte categorie.  
8. De benoemde stakeholders/risico’s van de interviews worden met elkaar vergeleken en met 

de theorie. 
a. Stakeholders/risico’s die anders benoemd zijn, maar dezelfde uitleg hebben, worden 

samengevoegd. 
b. Er wordt gekeken naar overlappende stakeholders/risico’s en er wordt gekeken naar 

overeenkomstige definities.  
i. Indien de definitie hetzelfde is, maar de naam van de stakeholder/het risico 

verschillend is, wordt de benaming van de theorie gehanteerd.  
9. Opstellen tabel met alle stakeholders per categorie op de Y-as en alle risico’s per categorie op 

de X-as (bijlage 25). 
10. Plaatsen van kruisjes indien een stakeholder een risico ervaren heeft.  
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Bijlage 21 Initiële template  

Screenshot van de initiële template voor de stakeholders in visualisatietool.  
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Definities (sub)categorieën voor de stakeholders 

 
 
Resultaat initiële template voor de stakeholders 
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Eindresultaat van de initiële template voor de risico’s in visualisatietool.  
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Definities (sub)categorieën voor de risico’s 

 
Resultaat initiële template voor de risico’s 
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Bijlage 22 Transcript in-vivo codes standaardformulier 

De deskundigen worden aangeduid met een code. Deze is gebaseerd op de eerste letters van de 
voornaam en achternaam van de onderzoeker en het chronologische nummer van het interview van 
de onderzoeker. Bijvoorbeeld de code TJ04 is de vierde deskundige die Thomas Janssen heeft 
geïnterviewd.  

 
 
  

Introductie Deskundige <CODE> komt uit <LAND> is betrokken bij <BBS PROJECT> heeft de rol 
als <ROLLEN OPNOEMEN> en heeft <GETAL> jaar ervaring in BBS. 

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige <CODE> identificeerde de volgende stakeholders: 
1. <STAKEHOLDER A> – <UITLEG/ROL STAKEHOLDER> 
2. <STAKEHOLDER B> – <UITLEG/ROL STAKEHOLDER> 

etc.  
 
Deskundige <CODE> werkt regelmatig samen met stakeholders <OPSOMMING>. 
 
Deskundige <CODE> heeft <WEL/GEEN> documentatie aangeleverd ter bevestiging 
van de stakeholders. 

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige <CODE> identificeerde de volgende risico's: 
1. <RISICO A> – <UITLEG RISICO> 
2. <RISICO B> – <UITLEG RISICO> 

etc.  
 

Deskundige <CODE> heeft in zijn werk te maken met risico <OPSOMMING>. 
 
Deskundige <CODE> heeft <WEL/GEEN> documentatie aangeleverd ter bevestiging 
van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige <CODE> de 
onderstaande Excel-sheet ingevuld met betrekking tot welke risico's ervaren 
worden door stakeholders. 
 
Deskundige <CODE> heeft <WEL/GEEN> documentatie aangeleverd ter bevestiging 
van de stakeholderrisico's. 
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Bijlage 23 Transcript in-vivo codes 

De samenvattingen beginnen elke keer op een nieuwe pagina.  
 
TJ01 
Geen samenvatting opgeleverd, omdat de deskundige het transcript niet heeft goedgekeurd. De 
resultaten van dit interview worden niet meegenomen in het onderzoek.  
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Introductie Deskundige TJ02 komt uit Nederland. Hij is betrokken bij diverse projecten voor het opzetten van 
sustainable digitale ecosystemen die gebruik maken van public blockchainnetwerken. Hij heeft de rol 
als ecosysteem ontwikkelaar. Hij heeft drie jaar ervaring met blockchain gebaseerde systemen.  

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ02 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Industriebedrijven – Sturing geven aan de ontwikkeling van het project en uiteindelijk 

verantwoordelijk voor het beheer van de technologie. 
2. Eindgebruiker – Gebruikt de technologie.  
3. Overheden – Maken van regulatie. 
4. Auditor – Controleren of de wetten en regelgevingen worden nageleefd. 
5. Consument – Heeft niet een specifieke rol, maar moet wel vertrouwen hebben in de 

technologie.  
6. Standaardiseringsbureau – Opzetten van standaarden die zorgt dat de technologie ook op 

andere manieren gebruikt kan worden.   
7. Innovatie instanties (TNO) – Het verbinden van mensen en het aandragen van belangrijke 

punten op de agenda wanneer partijen met elkaar in gesprek gaan.  
8. Software leveranciers – Het bouwen en leveren van de benodigde software. 
9. Web 3.0 community – Programmeurs van diverse blockchainnetwerken die mee ontwikkelen 

aan het blockchainnetwerk.  
 
Deskundige TJ02 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

10. Beheerder/hosting partijen. 
11. Programmeur. 
12. Valdidator/node runners. 

 
Deskundige TJ02 werkt regelmatig samen met stakeholders 1, 4, 6, 7, 8 en 10. 
 
Deskundige TJ02 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholders. 

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ02 identificeerde de volgende risico's: 
1. Developers stoppen ermee – Systeem wordt niet meer ondersteund en gaat plat.  
2. Hack/51% aanval – Zorgt ervoor dat het vertrouwen in de het systeem wegvalt. Hoe groter 

het systeem (blockchainnetwerk) hoe kleiner dit risico is.  
3. Regulatie risico netwerk – Het uiteenvallen van het blokchainnetwerk. 
4. Regulatie innovatie zelf – Zet subsidies van de overheid stop, waardoor verdere 

ontwikkelingen niet meer mogelijk is. 
5. Consumenten vertrouwen het niet meer – Bedrijven ontwikkelen in een blockchain om 

vertrouwen te krijgen bij de consument, als dat er niet is, dan is de ontwikkeling voor niets 
geweest.  

6. Transactiesnelheid – Als het aantal transacties per seconde laag, blijft dan kan het niet 
schalen. 

7. Energieprijs – Als de energie die nodig is voor het valideren van transactie te hoog is, kan het 
systeem niet goed schalen.  

8. Transactiekosten (fees) – Als de transactiekosten te hoog zijn, kan het systeem niet goed 
schalen.  

9. Interoperability (tooling) – De mogelijkheid van verschillende blockchainnetwerken om met 
elkaar kunnen communiceren. Dit is noodzakelijk voor de adoptie.  

10. Hoge leercurve (tooling) – Hoge leercurve door de hoge complexiteit waardoor talent 
moeilijk te werven is. Dit remmen de ontwikkelingen. 

11. Standaardisering – Standaarden zorgen ervoor dat ontwikkelen goedkoper wordt en dat er 
vertrouwen is. Als er geen standaarden zijn, dan is het lastig te bepalen welke te vertrouwen 
is.  

12. Kloof tussen bedrijven en developers (financiering) – De kennis ligt bij de community van 
developers en het geld en toepassingsmogelijkheid ligt bij de bedrijven. Als de kloof niet 
wordt overbrugd heb je of te weinig geld of te weinig industriekennis. 



82 
 

13. Geopolitieke risico’s – Investeerders kunnen zich terugtrekken als het project taken uitvoert 
in landen die ze niet vertrouwen (China).  Het kan ervoor zorgen dat je systeem niet meer 
neutraal en globaal ingezet kan worden, terwijl dat wel een pilaar is van blockchain 
gebaseerde systemen.  

14. Reputatieschade door derden – Wanneer grote bedrijven een eigen (private) netwerk 
opzetten, participatie verplichten en betaling eisen bij suppliers en klanten. Ook pump en 
dump schemes en scams. Het vertrouwen in blockchainnetwerken wordt aangetast, wat de 
adoptie snelheid kan schaden. 

 
Deskundige TJ02 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

15. Verlies van de private key.  
16. Foutieve code in blockchainnetwerk. 
17. Foutieve code in smart contracts. 
18. Privacy.  
19. Identiteitsfraude.  
20. Hard fork.  
21. Vooraf gemanipuleerde data.  
 

Deskundige TJ02 heeft in zijn werk te maken met alle risico’s. 
 
Deskundige TJ02 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ02 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  
 

 
 

 
 



83 
 

 

 

  

 
 
Deskundige TJ02 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ03 komt uit Nederland en is eigenaar van een leerplatform om jongeren en 
jongvolwassenen educatie te bieden rondom blockchain technologie.  
Daarnaast heeft hij de rol als business developer waar hij blockchain gebaseerde systemen opzet in de 
zorg-, woning-, overheid- en bankensector die gebruik maken van een publiek blockchainnetwerk. Hij 
heeft drie jaar ervaring.  

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ03 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Corporaties – Gebruikers van het blockchain gebaseerde systeem. 
2. Onderaannemer – IT-leverancier die namens de hoofdaannemer IT-diensten levert. 
3. Developer – Particuliere ontwikkelaar die in opdracht van de onderaannemer IT-diensten 

levert.   
4. Hoofdaannemer – Maken besluiten over de richting en ontwikkeling van het blockchain 

gebaseerde systeem.   
5. Technology-stack – IT-leverancier die standaardsoftware levert aan de onderaannemer 

wanneer deze niet de benodigde kennis heeft om het zelf te ontwikkelen. 
6. Legal party/auditor – Controleren of het blockchain gebaseerde systeem voldoet aan de 

geldende wet- en regelgevingen.   
 

Deskundige TJ03 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 
7. Beheerder. 
8. Validator.  

 
Deskundige TJ03 werkt regelmatig samen met stakeholders 1 tot en met 5. 
 
Deskundige TJ03 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholders. 

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ03 identificeerde de volgende risico's: 
1. Transactiesnelheid – Betreft het aantal transactie per seconde dat het blockchain 

gebaseerde systeem aankan. Bij publieke blockchainnetwerken ligt dit laag, waardoor 
schaalbaarheid op publieke blockchainnetwerken lastig is.  

2. Nieuwe technologie – De technologie is pas 12 jaar en het is dus nog niet waterdicht.  
3. Foutieve code van blockchain netwerk – Doordat het om een nieuwe technologie gaat, 

kunnen er fouten in het blockchainnetwerk zitten. Dit zou grote financiële schade aan 
kunnen richten en de integriteit van het netwerk schaden.  

4. Foutieve code smart contracts – Doordat het om een nieuwe technologie gaat, kunnen er 
fouten in smart contracts zitten. Dit zou financiële schade aan kunnen richten. 

5. Hacks – Diverse hack aanvallen die de veiligheid van het netwerk aantasten indien succesvol. 
6. Hoge complexiteit – Verschillende actoren hebben invloed op elkaar. Meest complexe 

vraagstuk is het ‘schaalbaarheid trilema’. Dit gaat over de veiligheid, snelheid en 
decentraliteit.  

7. Decentraliteit – Gezamenlijke consensus bereiken is lastig en duurt lang. 
8. Veranderende business modellen – Door de komst van blockchain gebaseerde systemen 

zullen bepaalde business modellen minder nodig zijn of zelfs overbodig zijn.  
9. Uitval – Betrouwbaarheid van het netwerk wordt aangetast. 

 
Deskundige TJ03 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

10. Transactiekosten. 
11. Verlies van private.  
12. Juridische onzekerheid.  
13. Privacy.  
14. Markt manipulatie.   
15. Hard fork. 
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Deskundige TJ03 heeft in zijn werk te maken met risico 2. 
 
Deskundige TJ03 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ03 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  

 
 

 
 
Deskundige TJ03 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ04 komt uit Nederland is betrokken bij een blockchain gebaseerde systeem voor de 
mobiliteitssector. Hij heeft is de mobility lead en heeft de rol als verbinder om diverse partijen binnen 
de mobiliteitssector te verbinden bij het opzetten van een blockchain gebaseerd systeem. Hij heeft 4 
jaar ervaring met blockchain gebaseerde systemen.  

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ04 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Overheid – Belangen behartigen van de burger rondom veiligheid, privacy en CO2-uitstoot op 

landelijk niveau. 
2. Gemeente – Belangen behartigen van de burger rondom veiligheid, privacy en CO2-uitstoot 

op lokaal niveau. 
3. Burger – De eindgebruikers van het platform voor het huren van een mobiliteitsvorm.  
4. Provincie – Belangen behartigen van de burger rondom veiligheid, privacy en CO2-uitstoot op 

provinciaal niveau. 
5. Ministerie – Belangen behartigen van de burger rondom veiligheid, privacy en CO2-uitstoot 

op landelijk niveau met een focus op een specifiek domein. In het geval van deskundige TJ04 
heeft vooral het ministerie van infrastructuur en waterstaat en rol in hun ecosysteem.  

6. Mobiliteit aanbieder – Aanbieden van mobiliteitsvormen aan burgers op het blockchain 
gebaseerde systeem.   

7. Fabrikant – Fabriceren van voertuigen/fietsen. Fabrikanten kunnen zelf ook de 
mobiliteitsvorm aanbieden aan burgers.  

8. Verzekeraar – Aanbieden van verzekeringen voor voertuigen. Dit gebeurt in het blockchain 
gebaseerde systeem via smart contracts.  

9. Tech-aanbieder – Alle partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen en leveren van 
technische aspecten van het blockchain gebaseerde systeem.  

10. Auditor – Controleert of het mobiliteitsplatform aan de geldende wetgeving voldoet.  
 
Deskundige TJ04 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

11. Beheerder – Ziet deskundige TJ04 als tech-aanbieder. 
12. Eindgebruiker – Ziet deskundige TJ04 als de burger. 
13. Koper – Ziet deskundige TJ04 als de burger. 
14. Verkoper – Ziet deskundige TJ04 als de tech-aanbieder. 
15. Leverancier – Ziet deskundige TJ04 als de tech-aanbieder. 
16. Programmeur – Ziet deskundige TJ04 als de tech-aanbieder. 
17. Validator – Ziet deskundige TJ04 als de tech-aanbieder. 

 
Deskundige TJ04 werkt regelmatig samen met alle stakeholders. 
 
Deskundige TJ04 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholders. 

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ04 identificeerde de volgende risico's: 
1. Te weinig inzicht bij beslissers – Er bestaat de mogelijkheid dat besluiten worden genomen, 

terwijl beslissers niet door hebben wat de impact is van de gemaakte keuze. Ook bestaat hier 
de kans dat het gekozen blockchainnetwerk niet zo decentraal is, als dat eigenlijk gewenst is. 

2. Governance is niet goed geregeld – Indien geen duidelijke kaders en afspraken zijn 
opgesteld voor de governance, bestaat de kans dat op de lange termijn het systeem geen 
bestaansrecht meer heeft en ingehaald wordt door betere alternatieven. Ook bestaat de 
kans dat bepaalde partijen een monopolypositie bemachtigen.  

3. Gebrek aan kennis – Weinig ontwikkelaars met ervaring in blockchain, waardoor 
ontwikkelingen langzamer verlopen.  

4. Te technische oplossing voor eindgebruiker – Kan ervoor zorgen dat het niet wordt 
geadopteerd.  

5. Decentraliteit – Een gekozen oplossing is niet decentraal. Dit hoeft geen ramp te zijn, maar 
moet wel bij aanvang van een project duidelijk zijn. Dit zorgt anders voor imagoschade.  
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6. Gebrek aan standaarden – Zonder standaarden komen er gefragmenteerde oplossingen, 
waardoor er geen adoptie krijgt.  

7. Imago schade – Veelal wordt blockchain geassocieerd met de crypto-wereld en wordt 
blockchain gezien als speculatief. Dit schaadt verdere ontwikkelingen. 

8. Smartpools – Als er een paar smartpools zijn die een grootdeel van het netwerk in handen 
heeft, is de decentraliteit weg.  

 
Deskundige TJ04 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

9. Transactiekosten. 
10. Verlies private key.  
11. Juridische onzekerheid. 
12. Foutieve code blockchainnetwerk.  
13. Foutieve code smart contracts. 
14. Privacy. 
15. Markt manipulatie.  
16. DDoS-aanval.  
17. Hard fork.  
18. Vooraf gemanipuleerde data. 

 
Deskundige TJ04 heeft in zijn werk te maken met risico’s 1 tot en met 6. 
 
Deskundige TJ04 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ04 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  
 

 
 

 



88 
 

 

  

 

 
 
Deskundige TJ04 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ05 komt uit Nederland is betrokken bij het opzetten van een blockchain gebaseerd 
systeem voor klinische testen op een publiek blockchainnetwerk. Hij is eigenaar van de organisatie die 
dit systeem ontwikkelt en is in het project het hoofd van de marketingafdeling. Zijn rol is het werven 
van nieuwe gebruikers van het blockchain gebaseerde systeem. Hij heeft 4 jaar ervaring. 

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ05 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Noderunner – Verantwoordelijk voor het valideren van transacties.  
2. Cloud serviceprovider – Stelt servercapaciteit beschikbaar om applicaties te runnen in een 

cloud-omgeving.  
3. Development partij – Externe bedrijven die software leveren aan de softwareprovider.  
4. Eindgebruiker – Ziekenhuizen, farma- en biotech bedrijven.  
5. Softwareprovider – Leveren het blockchain gebaseerde systeem aan de eindgebruikers. 
6. Regulator – Controleren of voldaan wordt aan geldende wet- en regelgevingen.  
7. Community members (o.a. investeerders) – Particuliere mensen die kennis en geld leveren 

aan het project.  
 
Deskundige TJ05 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

8. Analist – Ziet deskundige TJ05 als de cloud serviceprovider. 
9. Beheerder – Ziet deskundige TJ05 als een noderunner of de cloud serviceprovider. 
10. Koper – Ziet deskundige TJ05 als de eindgebruiker. 
11. Verkoper – Ziet deskundige TJ05 als de eindgebruiker.  
12. Programmeur – Ziet deskundige TJ05 als de development partij. 
13. Validators – Ziet deskundige TJ05 als de noderunner. 

 
Deskundige TJ05 werkt regelmatig samen met stakeholders 3,4 en 7. 
 
Deskundige TJ05 heeft een weblink van het bedrijf waarvoor hij werkt gedeeld met de stakeholders in 
het ecosysteem van het BBS. Hieruit blijkt dat de namen niet één op één overeenkomen maar de rollen 
wel.  

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ05 identificeerde de volgende risico's: 
1. Privacy – Het per ongeluk plaatsen van persoonsgegevens op de blockchain. Dit kan niet 

verwijderd worden en brengt problemen met zich mee bij privacy waakhonden.  
2. Intelectual property – De IP’s van de bedrijven, geeft het bestaansrecht. Als deze vanwege 

fouten op een blockchain beschikbaar komen, kunnen deze niet verwijderd worden en zorgt 
voor financiële schade. De immutability kan dus mensen afschrikken om blockchain te 
gebruiken.  

3. Compliance – Veel regels en industrie specifieke requirements waaraan voldaan moet 
worden. Als dit niet goed opgevolgd wordt, kan dit problemen geven.  

4. Governance – Governance moet goed ingeregeld zijn om te voldoen te zijn aan wet- en 
regelgevingen en veiligheid te borgen.  

 
Deskundige TJ05 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

5. Transactiekosten. 
6. Verlies private key.  
7. Foutieve code Smart contracts.  
8. Identiteitsfraude.  
9. DDoS aanval.  
10. Vooraf gemanipuleerde data. 

 
Deskundige TJ05 heeft in zijn werk te maken met risico’s 1 tot en met 4. 
 
Deskundige TJ05 heeft een weblink van het bedrijf waarvoor hij werkt gedeeld dat beschrijft hoe het 
bedrijf een aantal risico’s mitigeert. Niet alle risico’s de benoemd zijn, worden door het in de link 
beschreven.  
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Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ05 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders. 
 
 

 
 

 
 
Deskundige TJ05 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ06 komt uit Oostenrijk en is betrokken bij het opzetten van publieke blockchain 
gebaseerde systemen in de energiesector. Hij is afdelingshoofd van het engineeringteam. Hij heeft de 
rol van een developer en is verantwoordelijk voor het opzetten van de architectuur en het maken van 
besluiten voor het BBS-project. Hij heeft 4 jaar ervaring.  

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ06 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Transmission System Operator (TSO) – Controleert data en valideert transacties voor het 

hele netwerk. Is ook een noderunner in het netwerk. 
2. Distribution System Operator (DSO) – Controleert data en valideert transacties voor een 

kleiner deel van het netwerk. Is ook een noderunner in het netwerk. 
3. Aggragators – Gebruiken de data die geleverd worden door de TSO, DSO en CPO. Is ook een 

noderunner in het netwerk.   
4. Retailers – Verkopen van energie door het aanbieden van smart contracts. Is ook een 

noderunner in het netwerk. 
5. Charge Point Operators (CPO) – Kopen van energie van retailers. Is ook een noderunner in 

het netwerk. 
6. Mobiliteitsaanbieder – Biedt contracten aan bij eindgebruikers en bij personen en bedrijven 

buiten het ecosysteem van dit blockchain gebaseerde systeem. Is ook een noderunner in het 
netwerk. 

7. Fabrikanten – Fabriceren apparaten die meta-data genereren die aangeleverd worden aan 
de TSO en DSO.  Is ook een noderunner in het netwerk. 

8. IT-dienstverleners – Runnen een node namens bedrijven binnen het blockchainnetwerk.  
 
Deskundige TJ06 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

9. Analist – Ziet deskundige TJ06 als de aggragator. 
10. Beheerder – Ziet deskundige TJ06 als de IT-dienstverleners.  
11. Programmeur. 
12. Validator – Ziet deskundige TJ06 als een rol die elke stakeholder kan uitvoeren. 

 
 
Deskundige TJ06 werkt regelmatig samen met stakeholders 1 en 3 tot en met 8. 
 
Deskundige TJ06 heeft gezegd dat er documentatie aanwezig is, maar heeft deze niet aangeleverd voor 
de bevestiging van de stakeholders.  

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ06 identificeerde de volgende risico's: 
1. Regulatie – Als je niet voldoet aan regulatie, kunnen waakhonden boetes opleggen.  
2. Economisch – Het hebben van een token, zorgt ervoor dat de prijs fluctueert met de koers 

van de hele crypto-wereld. Dit kan in zekere mate gemitigeerd worden door long term 
incentives aan te bieden aan de token eigenaren.  

3. Adoptierisico – Nieuws rondom cryptovaluta en koersdalingen hierin, kunnen zorgen dat 
mensen minder geneigd zijn te investeren in een blockchain gebaseerd systeem. Ook 
negatief nieuws zoals energieverbruik zorgt ervoor dat een BBS minder snel 
gebruikt/gekozen wordt als oplossing.  

4. Schaalbaarheid – Als het aantal transacties per seconde laag blijft wordt het minder snel in 
gebruik genomen. Daarnaast is er onzekerheid of de off-blockchain systemen goed mee 
kunnen schalen met de vraag van de eindgebruikers.  

5. Informatiebeveiliging – Informatie dat op de blockchain wordt opgeslagen is niet meer te 
verwijderen.  

6. Operationeel risico – Het daadwerkelijk runnen van de node kan onzekerheid geven als de 
koers ineens stevig daalt, terwijl kosten hieraan zijn verbonden. 

7. Oracle-probleem – De onzekerheid in veiligheid en betrouwbaarheid in de off-blockchain 
systemen die aangesloten zijn op een blockchainnetwerk.  
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8. Governance – Wanneer de governance is zo is ingericht dat landen of bedrijven met een 
grote hoeveelheid aan tokens hebben alleen de besluiten nemen. Het wordt dan 
onaantrekkelijk voor kleinere participanten om een stem uit te brengen.  

 
Deskundige TJ06 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

9. Verlies private key. 
10. Integratie risico. 
11. Aanvallen. 

 
Deskundige TJ06 heeft in zijn werk te maken met risico 3,4 en 6. 
 
Deskundige TJ06 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ06 de onderstaande Excel-sheet 
ingevuld met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  
 

 
 

 
 
 
Deskundige TJ06 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ07 komt uit Nederland en is betrokken bij het opzetten van een BBS in de zorgsector. Hij 
heeft de rol als verkoper van het BBS en is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten die 
gebruik maken van een BBS. Hij heeft 6 jaar ervaring.  

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ07 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. CBS – Maakt gebruik van het BBS om data-analyses uit te voeren met data van hunzelf, 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zonder dat ze de data van elkaar zien.  
2. Ziekenhuizen – Maakt gebruik van het BBS om data-analyses uit te voeren met data van 

hunzelf, CBS en zorgverzekeraars, zonder dat ze de data van elkaar zien.  
3. Zorgverzekeraars – Maakt gebruik van het BBS om data-analyses uit te voeren met data van 

hunzelf, CBS en ziekenhuizen, zonder dat ze de data van elkaar zien.  
4. Softwareleverancier – Ontwikkelen, onderhouden en updaten van het BBS. 
5. Gebruikers – Op dit moment zijn het alleen stakeholder 1, 2 en 3 als gebruiker maar in de 

toekomst kunnen er andere gebruikers aan toegevoegd worden, die dus data-analyse 
uitvoeren met data van andere partijen zonder dat de data van derden ingezien wordt.  

6. Serviceproviders (node runners) – Runnen nodes voor gebruikers die dat zelf niet willen.  
7. Auditor – Controleert of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving.  

 
Deskundige TJ07 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

8. Beheerder – Ziet deskundige TJ07 als de serviceprovider. 
9. Eindgebruiker – Ziet deskundige TJ07 als de gebruiker. 
10. Kopers – Ziet deskundige TJ07 als de gebruikers 
11. Verkopers – Ziet deskundige TJ07 als de gebruikers. 
12. Programmeurs. 
13. Validator – Ziet deskundige TJ07 als stakeholder 1 tot en met 6.  

 
Deskundige TJ07 werkt regelmatig samen met stakeholders 1 tot en met 4. 
 
Deskundige TJ07 heeft een weblink aangeleverd van het CBS en het betreffende ziekenhuis dat hun 
deelname bevestigt. Andere stakeholders worden niet benoemd.  

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ07 identificeerde de volgende risico's: 
1. Product market fit – Een startup is op zoek naar de productmarkt. Als deze niet gevonden 

wordt, gaat de startup failliet.  
2. Complexiteit – Ontwikkelen kan lang duren door hoge complexiteit. Als er te lang niets 

opgeleverd, kan een onderneming in financiële problemen komen.  
3. Adoptie risico – Het kost (veel) tijd om bedrijven te overtuigen te investeren in een BBS-

project. Een Startup kan failliet gaan als het niet genoeg investeerders kan vinden.  
4. Veiligheid – De waarde propositie van de startup is dat data-analyses uitgevoerd worden 

met data van derden zonder dat die data door mensen ingelezen kan worden. Als het toch 
mogelijk blijkt om gegevens te lezen, dan zal de startup failliet gaan.  

5. Strategische fit blockchain en bedrijf – Wanneer het blockchainnetwerk niet (meer) dezelfde 
strategische doelen heeft als de startup die het BBS levert, waardoor een nieuw 
blockchainnetwerk gebruikt moet gaan worden. Dit kost tijd en geld.  

6. Imago – BBS-en hebben een bepaald imago gekregen door crypto. Het kan hierdoor lastig 
zijn bedrijven of mensen te overtuigen te investeren in een BBS-project.  

7. Imago serviceprovider – Vanwege privacyoverwegingen wordt er binnen de 
gezondheidssector argwanend gekeken naar grote Amerikaanse IT-bedrijven. De voorkeur 
gaat uit naar kleinere lokale bedrijven waarvan de kwaliteit niet zo gegarandeerd is als de 
Amerikaanse IT-bedrijven. 

8. Gegevensbescherming – Privacy en bedrijfsgeheimen die niet leesbaar mogen zijn. Als dit op 
een één of andere reden toch het geval is, gaat de startup die het BBS ontwikkelt failliet.  

9. Onbekendheid – Door onbekendheid van de werken van de technologie van de BBS, duren 
ontwikkelingen langer.  
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Deskundige TJ07 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 
10. Foutieve code blockchainnetwerk. 
11. Foutieve code smart contracts. 
12. DDoS-aanval. 
13. Vooraf gemanipuleerde dat. 

 
Deskundige TJ07 heeft in zijn werk te maken met risico’s 1 tot en met 3. 
 
Deskundige TJ07 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ07 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  
 

 
 

 
 
Deskundige TJ07 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Introductie Deskundige TJ08 komt uit Nederland en is onderzoeker van digitale valuta. Hij heeft geen rol in een 
specifiek BBS-project. Hij heeft 9 jaar ervaring in de blockchainwereld en begon hiermee te werken 
sinds 2017. De stakeholders en risico’s die hij opnoemt zijn specifiek gefocust op het bitcoin-netwerk. 

Stakeholders van 
op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ08 identificeerde de volgende stakeholders: 
1. Eindgebruikers – Doen transacties op het bitcoin-netwerk.  
2. Banken – Geen directe stakeholder, maar blockchain netwerken zullen impact hebben op 

hun verdienmodel. 
3. Landen – Stellen wet- en regelgeving op. 
4. Tech-bedrijven – Ontwikkelen en leveren van software ter verbetering van het bitcoin-

netwerk. 
5. Validators/miners – Valideren transacties en het maken van nieuwe blokken aan de 

blockchain. 
6. Programmeurs – Individuele programmeurs die software ontwikkelt en levert ter verbetering 

van het bitcoin-netwerk.  
7. Ondernemers – Doen transacties op het bitcoin-netwerk. 
8. Juristen – Controleren of hun klanten die gebruik maken van het bitcoin-netwerk aan de 

geldende wet- en regelgevingen voldoen. 
9. Ambtenaren – Controleren of er aan de geldende wet- en regelgevingen voldaan wordt die 

zijn opgesteld door het land.  
10. Full node runners – Het valideren van transacties die door de miners gemined worden. 

 
Deskundige TJ08 bevestigde vanuit de theorie de volgende stakeholders: 

11. Analist – Ziet deskundige TJ08 een stakeholder die bij banken aanwezig zijn. 
12. Verkoper. 
13. Koper. 

 
Deskundige TJ08 werkt niet regelmatig samen met één van de stakeholders. 
 
Deskundige TJ08 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholders. 

Risico’s van op 
blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Deskundige TJ08 identificeerde de volgende risico's: 
1. Verlies van private key – Bij verlies van de private key dan verliest diegene permanent 

toegang tot zijn geld.  
2. Verkeerde transactie – Bij het van bitcoin naar een verkeerd adres, is diegene 

hoogstwaarschijnlijk permanent dat geld kwijt. Hoogstwaarschijnlijk, omdat sommige 
mensen het terugsturen, maar hier is geen garantie op.  

3. Oplichting – Door onwetendheid van mensen, worden de neppe bitcoins gekocht die 
waardeloos zijn. 

4. Ransomeware – Door bitcoin en andere cryptovaluta is ransomeware zo groot geworden.  
5. Land ontwrichtend – Vooral voor slecht bestuurde landen. 
6. Financiële stabiliteit – Het kan de winstgevendheid van banken in gevaar brengen, die 

daardoor in financiële problemen zouden kunnen komen.  
7. Juridische onzekerheid – Strenge regulaties, waardoor het voor de meerderheid van de 

mensen niet meer interessant is om erin te investeren of het te gebruiken.  
8. Opsporing van criminaliteit – Als het bitcoin-netwerk zich meer gaat focussen op privacy, 

kan criminaliteit moeilijker opgespoord worden. Landen kunnen bitcoin dan in de ban doen 
of strengere regulatie gaan eisen.  

9. Privacy – Het is mogelijk om transacties te herleiden naar een persoon. Dit kan strijdig zijn 
met de privacywetgevingen.  

10. Onvoldoende adoptie – Wanneer alle bitcoins gemined zijn, dan komen de inkomsten voor 
de miners vanuit de transactiekosten. Wanneer er onvoldoende adoptie, zal dit te laag zijn 
waardoor het niet winstgevend is voor miners. Zij zullen hierdoor stoppen waardoor het 
stopt te bestaan of uiteindelijk niet meer decentraal is.  
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11. Audits – Als winkelier of ondernemer bitcoin accepteert, kan het problemen krijgen met de 
accountant.  

12. Koersrisico – Wanneer belasting betaalt moet worden over een fictieve waarde, terwijl die 
waarde juist gedaald is.  

13. Consensus risico (hard fork) – Als het netwerk zich opsplits waarbij geen ‘duidelijke winnaar’ 
is. Onduidelijk is welke van de twee zal blijven voortbestaan. Dit kan destabiliserend zijn en 
het vertrouwen in het netwerk zal afnemen.  

14. Quantum computing – Zal in de toekomst in staat zijn om asymmetrische cryptografie te 
breken, waardoor public keys gematched kunnen worden met private keys. Hierdoor is het 
hele netwerk in één keer niet meer te gebruiken. In de toekomst moet er consensus komen 
naar de overstap naar een nieuw consensusmodel dat kwantum resistent is.  

 
Deskundige TJ08 bevestigde vanuit de theorie de volgende risico’s: 

15. Marktmanipulatie – Ziet deskundige TJ08 als koersrisico. 
16. Foutieve code in het blockchainnetwerk. 
17. Hacks/aanvallen.  
 

Deskundige TJ08 heeft in zijn werk niet met specifieke risico’s te maken, omdat hij niet betrokken is bij 
een specifiek BBS-project. 
 
Deskundige TJ08 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de risico's. 

Stakeholderrisico’s 
van op blockchain 
gebaseerde 
systemen 

Tijdens het interview hebben de interviewer en deskundige TJ08 de onderstaande Excel-sheet ingevuld 
met betrekking tot welke risico's ervaren worden door stakeholders.  
 

 
 

 
 
Deskundige TJ08 heeft geen documentatie aangeleverd ter bevestiging van de stakeholderrisico's. 
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Bijlage 24 Eindresultaat in-vivo categorisatie 

Screenshot van de in-vivo categorisatie voor de stakeholders in visualisatietool.  
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Definities (sub)categorieën voor de stakeholders 
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Resultaat in-vivo template voor de stakeholders 
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Screenshot van de in-vivo categorisatie voor de risico’s in visualisatietool.  
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Definities (sub)categorieën voor de risico’s 
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Resultaat in-vivo template voor de risico’s 
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Bijlage 25 Alle stakeholders en risico’s 

Stakeholders 
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Risico’s 
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Bijlage 26 Eindresultaat stakeholderrisico’s 
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