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Abstract 
De blockchain-technologie wordt de afgelopen jaren voor steeds meer doeleinden gebruikt. Een op 
blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een decentraal database systeem dat gebruik maakt van de 
blockchain-technologie; een gedistribueerde open-source consensus protocol in een peer-to-peer 
netwerk met crypto grafische beveiliging. In tegenstelling tot de doeleinden en het potentieel van 
een op BBS, is er beperkt onderzoek gedaan naar de selectieactiviteiten bij de implementatie van 
een op BBS, alsmede de bijbehorende risico’s van deze selectieactiviteiten. In dit onderzoek worden 
de selectieactiviteiten en de risico’s bij deze selectieactiviteiten voor een implementatie van een op 
BBS onderzocht. Middels een template-analyse en vijf semigestructureerde interviews worden acht 
selectieactiviteiten gedefinieerd, waaraan 19 sub-activiteiten en 21 risico’s worden gekoppeld. Het 
resultaat is een opzet voor een volgorde van selectieactiviteiten voor de implementatie van een op 
BBS en de bijbehorende risico’s bij deze selectieactiviteiten van een op BBS.

Sleutelbegrippen 
blockchain, blockchain gebaseerde systemen, blockchain risico’s, blockchain selectie, 
selectieactiviteiten blockchain 
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1 Samenvatting 
Steeds meer organisaties overwegen het gebruik van een op BBS voor uiteenlopende doeleinden 
zoals het doen van transacties en productinnovatie. Desondanks is er weinig onderzoek gedaan naar 
het selectieproces van een op BBS. dit onderzoek wordt middels literatuurstudie een blockchain 
gebaseerd systeem gedefinieerd en verdere selectiecriteria voor implementatie en bijhorende 
risico’s blootgelegd. De consequenties van een mislukte implementatie kunnen echter enorm zijn. 
het niet (tijdig) overzien van alle risico’s verscheidene negatieve gevolgen voor organisaties kan 
hebben, waaronder additionele kosten, omzetverlies en technische complicaties. Om in deze 
selectieactiviteiten en risico’s inzicht te verkrijgen is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

● Wat zijn de risico’s bij de selectie van op blockchain gebaseerde systemen?

Om deze hoofdvraag goed te beantwoorden dient eerst een eenduidige definitie van blockchain 
gebaseerde systemen bepaald te worden. Daarna dient inzicht gekregen te worden in de 
selectieactiviteiten en tot slot worden de bijbehorende risico’s van deze selectieactiviteiten in kaart 
gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot de volgende drie deelvragen: 

● Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen?
● Uit welke activiteiten bestaat het selectieproces van een op BBS?
● Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces?

Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
Een literatuuronderzoek wijst uit dat de belangrijkste overeenkomsten in definitie zijn dat er 
gesproken wordt van decentralisme, transacties en (cryptographische) beveiligingsmechanisme. De 
definitie van Tesselhof et al. (2020) dekt de verschillende definities het meest en is om die reden 
leidend voor dit onderzoek:  
“Een op blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een decentrale database die gebruik maakt van een 
gedistribueerde open-source consensus protocol in een peer-to-peer netwerk met cryptografische 
beveiliging”. 

Wat zijn de selectieactiviteiten bij een op blockchain gebaseerd systeem? 
Uit de literatuur zijn tevens de selectieactiviteiten bij een BBS te ontwaren. Om echter tot een 
compleet beeld te komen van de selectieactiviteiten, zijn deze bevindingen met drie andere      
onderzoekers vergeleken. Dit resulteert in een selectieproces met de volgende activiteiten:  

1. Case Definiëren
2. Toetsen Draagvlak
3. afstemmen strategische doelstellingen
4. Opstellen van criteria
5. Afwegen van criteria
6. Technische requirements bepalen
7. Afstemmen strategische doelen en IT
8. Analyseren van het selectieresultaat.

Middels semigestructureerde interviews zijn de volgende (sub)activiteiten bij deze 
selectieactiviteiten geïdentificeerd: 
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Selectieactiviteiten Literatuur Selectieactiviteiten Empirisch Onderzoek 
Case Definiëren Proof of Concept 

Manier van werken definiëren (continu itereren) 
Verzorgen Transparantie 

Toetsen draagvlak Aanwezige kennis bepalen 
Financiële middelen aantrekken 

Afstemmen strategische doelstellingen Eenvoudigheid 
Vertrouwen 
Innovativiteit 
Toegankelijkheid 

Opstellen criteria Integriteit waarborgen 
Waarborgen onafhankelijkheid 
Opzetten Financiële service 

Afwegen van criteria Juridische afweging maken 

Technische requirements bepalen Interoperabiliteit 

Afstemming strategische doelen en IT Schaalbaarheid garanderen 
Kostenefficiënt ontwikkelen 
Waarborgen onafhankelijkheid 

Beschikbare systemen vergelijken Keuze blockchain(applicatie) 

Analyseren van het selectieresultaat     Concept Valideren 

Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces? 
Aan de hand van semigestructureerde interviews zijn de volgende risico’s bij de selectieactiviteiten 
bepaald:  

Volgorde Activiteit Risico  

1 Case Definiëren Kosten 
(Verborgen) centralisatie 

2 Toetsen draagvlak Gebrek aan adoptie  
Risico door gebrek aan vertrouwen  
Te veel transparantie  
Impact milieu  
Bereidheid tot transparantie  
Afhankelijkheid Early Adopters  

3 Afstemmen strategische doelstellingen Complexiteit  
Operationele Kosten  
Schaalbaarheid  

4 Opstellen criteria Afhankelijkheid regelgeving & Overheid 

5 Afwegen van criteria Onveranderlijkheid 
Juridische risico's 

6 Technische requirements bepalen Risico door afhankelijkheid consensus 
Technisch kennisgebrek 
Risico door gebrek aan expertise 
Gebrek aan interoperabiliteit 

7 Afstemming strategische doelen en IT Transactiekosten 
Security risico’s 

8 Beschikbare systemen vergelijken Focus op technologie i.p.v. doel. 

9 Analyseren van het selectieresultaat - 

Het resultaat vormt een opzet c.q. raamwerk voor selectieactiviteiten voor een op BBS. Aan de hand 
van het empirisch onderzoek zijn er zowel nieuwe selectieactiviteiten als risico’s bij de 
selectieactiviteiten gedefinieerd. De betrokkenen konden (o.a. vanwege hun contractuele 
verplichtingen naar hun werkgevers) geen documentatie overhandigen om deze empirische 
resultaten te bekrachtigen. 
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2 Summary 
More and more organizations are considering using a blockchain-based-system for a variety of 
purposes. Yet, hardly any research has been done towards the selection process of a BBS, even 
though the risks of an unsuccessful implementation can be enormous. This research initially focuses 
on defining the term Blockchain Based Systems based on existing research and further defining the 
selection activities for BBS implementations and determining the associated risks. The limited insight 
into these selection activities can lead to an inefficient or incomplete implementation process. 
Failure to (timely) assess all risks can have various negative consequences for organizations, 
including additional costs, loss of turnover and technical complications. 
 
In order to gain insight into these selection activities and risks, the following main question has been 
formulated: 
 
• What are the risks when selecting blockchain-based systems? 
 
In order to properly answer this main question, an unambiguous definition of blockchain-based 
systems must first be determined. After that, insight must be gained into the selection activities and, 
finally, the associated risks of these selection activities must be  mapped out. This ultimately leads to 
the following three sub-questions: 
 
• What are blockchain-based systems? 
• What activities does the selection process of a BBS consist of? 
• What are the risks associated with these activities in this selection process? 
 
What are blockchain-based systems? 
From the literature review, definitions of different authors were compared. This revealed certain 
similarities between the definitions. Decentralism, transactions and a (cryptographic) security 
mechanism. The definition of Tesselhof et al. (2020) covered the various definitions the most and 
has been used for this study: 
“A blockchain-based system (BBS) is a decentralized database that uses a distributed open-source 
consensus protocol in a peer-to-peer network with cryptographic security.” 
 
What are the selection activities in a blockchain-based system? 
A literature search was first carried out to investigate the selection activities at a BBS. These findings 
were compared with three other co-researchers to arrive at a selection process with the following 
activities: 
The following (sub) activities in these selection activities have been identified by means of semi-
structured interviews: 
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Selection Activities Literature Selection Activities Empirical Research 
Case Definition Proof of Concept 

Defining the way of working (continuously iterating) 
Taking care of Transparency 

Testing support Determining existing knowledge 
Attracting financial resources 

Align strategic objectives Eenvoudigheid 
simplicity 
To trust 
Innovativeness 
Accessibility 

Drafting criteria Ensuring Integrity 
Guaranteeing independence 
Setting up Financial Service 

Weighing criteria Making a legal decision 

Determine technical requirements Interoperability 

Alignment of strategic goals and IT Ensure scalability 
Cost-efficient development 
Guaranteeing independence 

Compare available systems Choice blockchain (application) 

Analyzing the selection result Validating Concept 

What are the risks associated with these activities in this selection process? 
The following risks in the selection activities were determined on the basis of semi-structured 
interviews: 

Sequence Activity Risk 

1 Case Definition Defining Cost 
(Hidden) centralization 

2 Testing support Lack of adoption 
Risk due to lack of trust 
Too much transparency 
Environmental impact 
Willingness to transparency 
Dependency Early Adopters 

3 Align strategic objectives Complexity 
Operational costs 
Scalability 

4 Drafting criteria Dependence on regulations & Government 

5 Weighing criteria Immutability 
Legal risks 

6 Determine technical requirements Risk due to consensus dependence 
Lack of technical knowledge 
Risk due to lack of expertise 
Lack of interoperability  

7 Alignment of strategic goals and IT Transaction costs 
Security risks 

8 Compare available systems Focus on technology rather than purpose. 

9 Analyzing the selection result - 

The results form a set-up or framework for selection activities for Blockchain-based systems. Based 
on the empirical research, both new selection activities and risks in the selection activities have been 
defined. Those involved were unable to provide documentation to corroborate these empirical 
results. 
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1. Introductie 

1.1. Achtergrond 
Dankzij de technologische vooruitgang worden informatiesystemen, zoals databases, gebruikt voor 
steeds meer doeleinden zoals het opslaan van gegevens en informatiedeling (Sultan et al., 2018). 
Daarnaast maken traditionele databases het afgelopen decennium steeds vaker plaats voor 
Blockchain Based Systems (BBS) (Wu et al., 2021). Gesimplificeerd is een op BBS een 
gedecentraliseerd informatiesysteem (Tesselhof et al., 2020).  
Volgens White et al., (2020) is een op blockchain gebaseerd systeem, in zijn eenvoudigste vorm, een 
online-grootboekrekening waarmee transacties kunnen worden bijgehouden. Deze technologie is 
meer dan tien jaar geleden geïntroduceerd om het uitgeven en overzetten van cryptocurrency bij te 
houden. Cryptocurrency is een digitale valuta die middels een op BBS kan worden verhandeld 
(Härdle et al., 2020). Sindsdien wordt de technologie voor veel meer initiatieven gebruikt (White et 
al., 2020). Dit gaat om verschillende motieven en doeleinden, waaronder productinnovatie, 
procesoptimalisatie en het aanbieden van authenticatieoplossingen (Ziolkowski et al., 2019). Risico’s 
van informatiesystemen zijn veel onderzocht, o.a. in het werk van Taherdoost (2021). Het wordt 
echter duidelijk dat er ook bepaalde risico’s samenhangen met specifiek de blockchain-technologie 
(Kabashkin, 2017; Malhotra et al., 2021).  Recente literatuur gaat met name in op de juridische 
risico’s en technologische risico’s van de BBS (Beck et al., 2016; Iqbal & Matulevicius, 2021; Zetzsche 
et al., 2017). Het is belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s tijdens het 
selectieproces alvorens ze voor BBS kiezen. In de hiervoor benoemde literatuur worden risico’s van 
BBS genoemd, maar het is onbekend of deze volledig zijn. Doordat op BBS onder andere verschillen 
in het verlenen van toegang, en decentraal zijn in tegenstelling tot traditionele informatiesystemen, 
zijn de risico’s bij de selectie op deze systemen deels anders dan bij traditionele informatiesystemen. 
Het doel van dit onderzoek is meer zicht te krijgen op de bijbehorende risico’s van BBS door zich te 
richten tot de selectieactiviteiten van BBS. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Centraal in dit onderzoek staan op blockchain gebaseerde systemen (BBS). Tesselhof et al., (2020) 
definieert op BBS als gedecentraliseerde netwerken waarop transacties kunnen worden uitgevoerd. 
BBS verschillen namelijk van traditionele informatiesystemen doordat de informatie wordt 
opgeslagen op een openbare ledger. Hierdoor, kan – in tegenstelling tot alternatieve 
informatiesystemen– iedereen de transacties inzien (Halaburda, 2018). Risico’s worden gedefinieerd 
als een scène in de toekomst die verband houdt met een mogelijk ongunstig incident (Huang & 
Ruan, 2008).  In het geval van op BBS zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan over problemen met 
schaalbaarheid, foutieve transacties en onvoorziene kosten. Om inzicht te krijgen in de risico’s, is het 
belangrijk dat er gekeken wordt naar het selectieproces op BBS, omdat daar risico’s kunnen worden 
afgevangen alvorens een informatiesysteem, zoals een op BBS is geïmplementeerd. Zodoende staan 
er in dit onderzoek drie thema’s centraal; De definitie van op BBS, de activiteiten bij de selectie van 
op BBS en de bijbehorende risico’s bij deze activiteiten. Volgens Pitic et al. (2014) bestaat het 
selectieproces van informatiesystemen uit vier fasen bij de implementatiefase. Dit zijn de (1) 
preliminary phase, waarbij de organisatie wordt voorbereid op het selectieproces, de (2) 
analysefase, waarbij de interne behoefte worden opgesteld, de  (3) evaluatiefase waarbij de sterke 
en zwakke punten onderbelicht worden en de (4)  onderhandelingsfase waarmee het selectieproces 
wordt afgerond (Pitic et al. 2014).  



10 
 

In onderzoeken zijn verschillende risico’s van op blockchain gebaseerde systemen gedefinieerd, 
waaronder bedrijfsrisico’s, juridische risico’s en technologische risico’s (Malhotra et al., 2021). Naast 
deze risico’s is er onder andere onderzoek gedaan naar security risico’s (White et al., 2020). Deze 
risico’s worden door andere auteurs verder gespecificeerd; zo benoemt Kabashkin (2017) een 
twaalftal risico’s van op blockchain gebaseerde systemen waaronder een 51%-attack, schaalbaarheid 
en energieverspilling (Kabashkin, 2017). Ook Nguyen et al., (2021),  Iqbal & Matulevicius (2021),  en 
(Beck et al., 2016) specificeren een verscheidenheid aan risico’s. Echter worden deze risico’s niet 
specifiek gelinkt aan het selectieproces of de selectieactiviteiten van een BBS. Dit onderzoek beoogt 
specifiek deze risico’s in kaart te brengen maar ook de benodigde selectieactiviteiten bij een selectie 
van een BBS te belichten. Het beoogde doel is om organisaties beter op de hoogte te brengen van de 
risico’s bij de selectie van een BBS, waardoor BBS implementaties succesvoller kunnen verlopen.  

1.3. Probleemstelling 
Zoals benoemd in 1.1 overwegen steeds meer organisaties de overstap naar op BBS (Wu et al., 
2021). Er wordt steeds meer bekend over de eventuele voordelen, zoals de onafhankelijkheid van 
derden, de onveranderlijkheid en de transparantie van het systeem (Nasir et al., 2021). Kort gezegd, 
zou op BBS een oplossing kunnen bieden voor processen waarin een grote mate van 
onafhankelijkheid en transparantie gewenst is. Ondanks deze positieve kenmerken van BBS, is er nog 
onvoldoende informatie bekend over welke risico's de selectie van een BBS met zich meebrengt. Bij 
een selectieproces van een BBS dient een organisatie op de hoogte te zijn van de risico’s, zodat de 
juiste afwegingen en keuzes kunnen worden gemaakt. Ook hebben organisaties baat bij een 
overzichtelijk selectieproces of framework. Een dergelijk selectieproces zorgt ervoor dat organisaties 
zich bewust zijn van de te doorlopen activiteiten. Het in kaart brengen van risico’s bij 
informatiesystemen leidt potentieel tot het voorkomen van operationele verliezen, omzetverlies en 
achterstand ten aanzien van concurrenten (Salmela, 2008). De probleemstelling van het onderzoek 
luidt: Er is onvoldoende bekend over de risico’s bij de selectie van op blockchain gebaseerde 
systemen. Het doel van het onderzoek is om deze risico’s in kaart te brengen zodat organisaties een 
betere en volledige afweging kunnen maken bij BBS selecties, waardoor toekomstige 
selectieprocessen van BBS succesvoller kunnen verlopen en gevolgen van risico’s kunnen worden 
voorkomen.  

1.4. Opdrachtformulering 
Om de bovenstaande probleemstelling te beantwoorden, is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 

● Wat zijn de risico’s bij de selectie van op blockchain gebaseerde systemen? 
 
De onderzoeksvraag is onderverdeeld in de volgende drie deelvragen. 
Door deze deelvragen te beantwoorden, zal uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord kunnen worden. 

● Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
● Uit welke activiteiten bestaat het selectieproces van een op BBS? 
● Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces? 
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1.5 Motivatie / relevantie  
De Europese Unie geeft aan een leidinggevende rol te willen hebben in blockchain technologie en 
hiermee significante platformen, applicaties en blockchain te initiëren en te ondersteunen 
(European Commission, n.d.). Dit toont de aanzienlijke rol die blockchain systemen spelen, met de 
verwachting dat dit – door de investeringen -  de komende jaren toeneemt. Echter brengen op BBS 
potentieel ook risico’s met zich mee, zo publiceerden o.a. Prewett et al., (2020) en Drljevic et al., 
(2020) literatuur met betrekking tot blockchain-gerelateerde risico’s. Door de risico’s bij het 
selectieproces van een BBS in kaart te brengen wordt een aanvulling gedaan op o.a. de literatuur van 
Samvedi et al., (2018). Vooralsnog wordt nog weinig aandacht geschonken aan risico’s inherent aan 
het selectieproces van op BBS.  Daarnaast springt dit onderzoek hiermee ook in op het 
wetenschappelijke hiaat omtrent selectieactiviteiten bij een BBS en is daarmee een aanvulling op het 
werk van Samvedi et al., (2018) die stelt dat ook nieuwe vormen van informatiesystemen getoetst 
dienen te worden op selectiecriteria. Voor organisaties is het goed om zich tijdens het selectieproces 
bewust te zijn van zowel de benodigde selectieactiviteiten alsmede de specifieke risico’s alvorens 
een BBS wordt geïmplementeerd. Als dit onderzoek deze risico’s (bij de selectie) beter in kaart kan 
brengen, dan kunnen organisaties die BBS in de toekomst selecteren, mogelijk ook tijdig de risico’s 
herkennen, en daarop handelen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, hogere omzetten en 
operationele winst (Drljevic et al., 2020) (Salmela, 2008).  

1.6 Aanpak in hoofdlijnen 
In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod. Hierin worden de afwegingen m.b.t de selectie 
van literatuur beschreven en welke papers inzicht geven in de definitie, het selectieproces en de 
bijbehorende risico’s van een BBS. De theoretische resultaten worden beschreven in de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk. In hoofdstuk drie volgt de methodologie. Hier komt het ontwerp – 
conceptueel en technisch – aan bod, alsmede de gegevensanalyse die aan de hand van de 
transcripten wordt uitgevoerd. Het doel van dit hoofdstuk is om op een verantwoorde, 
wetenschappelijke manier informatie te verzamelen over de risico’s bij de selectie van BBS, die uit 
de literatuur niet naar voren komen. De uitvoering alsmede de resultaten uit het onderzoek worden 
beschreven in hoofdstuk vier. Hier worden de bevindingen omtrent de selectieactiviteiten van BBS 
en de risico’s bij deze selectieactiviteiten benoemd. In hoofdstuk vijf worden conclusies getrokken 
en worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek omtrent op BBS.  
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2. Theoretisch kader 
In het voorgaande hoofdstuk is de probleemstelling geformuleerd, is er achtergrondinformatie 
gegeven over het onderwerp en is beargumenteerd waarom dit onderzoek van belang is. In dit 
hoofdstuk komt de literatuurstudie aan pas. Dit begint met de onderzoeksaanpak; hoe wordt 
literatuur gevonden en aan welke eisen dient dit te voldoen?  

Vervolgens wordt in 2.2. beschreven hoe het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd, om in 2.3 de 
resultaten en conclusies van de literatuurstudie te behandelen. In 2.4 wordt middels de conclusie 
bepaald in welke mate de deelvragen aan de hand van het theoretisch onderzoek zijn beantwoord. 
In 2.5 komt het doel van het vervolgonderzoek aan bod.  

2.1 Onderzoeksaanpak 
Het doel van dit hoofdstuk is om antwoord te krijgen op de deelvragen aan de hand van de 
beschikbare literatuur. Er wordt bekeken wat er reeds onderzocht is en waar zich hiaten bevinden in 
de literatuur. 
 
Specifiek dient dit hoofdstuk om antwoord te krijgen op de volgende vragen:  
 
Tabel 1: Theoretische onderzoeksvragen per deelvraag: 

Deelvraag Onderzoeksvraag 
1 Wat zijn op blockchain-gebaseerde systemen? 
2 Welke activiteiten horen bij het selectieproces van op blockchain gebaseerde 

systemen? 
3 Welke risico’s horen bij deze activiteiten? 

 
Voor dit onderzoek wordt – ter inkadering van het onderzoek - uitsluitend de online bibliotheek van 
de Open Universiteit gebruikt. Om het onderzoek verder in te kaderen, richting te geven en aan 
wetenschappelijke eisen te voldoen, worden de volgende eisen gesteld aan de literatuur. Allereerst  
wordt enkel Engelstalige literatuur behandeld. Ten tweede dient de literatuur na oktober 2008 
gepubliceerd te zijn, het jaar waarin de Bitcoin whitepaper werd gepubliceerd door Satoshi 
Nakamoto. De publicatie van de whitepaper wordt vaak beschouwd als het begin van bitcoin en 
daarmee blockchain based systems. Tot slot worden alleen peer-reviewed, wetenschappelijke 
artikelen meegenomen. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van de referenties in dit 
onderzoek te waarborgen. 
 
Daarnaast wordt een zoekstrategie per deelvraag toegepast. De zoekstrategie is bepaald aan de 
hand van “a systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop 
literature searches” (Bramer et al., 2018). De artikelen worden eerst op titel, en daarna op abstract 
gelezen om de relevantie voor het onderzoek te bepalen. Op de geselecteerde artikelen wordt de 
snowball methode toegepast. Hiermee wordt beoogd om literatuur te vinden die initieel niet in de 
zoekresultaten naar voren kwam, maar wel een bijdrage kan leveren aan het beantwoorden van de 
deelvragen. Ook bevat dit onderzoek grijze literatuur:  publicaties die niet via de initiële 
zoekopdrachten naar voren kwamen, maar alsnog waardevol zijn voor het onderzoek.  
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Opzet zoektermen (algemeen) 
Voor alle deelvragen wordt dezelfde zoekmethode aangehouden. Allereerst worden de verschillende 
deelonderwerpen/thema’s gedefinieerd en op basis daarvan een Engelse zoekopdracht 
geformuleerd:  
 

Deelvraag Deelonderwepen Proces: Initiële 
zoektermen 

1 
 

Blockchain 
Gebaseerde 
Systemen, 
Definitie  

Zoeken in het Engels op basis van 
deelonderwerpen (thema’s). Eerst alle 
deelonderwerpen tezamen (Blockchain Based 
Systems Definition’). Daarna betrekken van 
synoniemen en verbasteringen en vergelijken van 
de resultaten.  
 

“Blockchain 
Based 
Systems 
definition” 

2 BBS, 
selectieproces, 
activiteiten.  

Zoeken in het Engels op basis van 
deelonderwerpen (thema’s). Eerst alle 
deelonderwerpen tezamen (Blockchain Based 
Systems Selection Activities’). Daarna betrekken 
van synoniemen en verbasteringen en vergelijken 
van de resultaten.  
 

“Blockchain 
Based 
Systems 
Selection 
Activities” 

3 BBS, risico’s, 
selectieproces.  

Zoeken in het Engels op basis van 
deelonderwerpen (thema’s). Eerst alle 
deelonderwerpen tezamen (Blockchain Based 
Systems Selection Risks). Daarna betrekken van 
synoniemen en verbasteringen en vergelijken van 
de resultaten.  
 

“Blockchain 
Based 
Systems 
Selection 
Risks|  

 
Het doel is om op basis van het formuleren van de zoektermen, antwoord te geven op de 
onderzoeksvragen. Na elke zoekopdracht wordt de waarschijnlijkheid hiervan bepaald op basis van 
de resultaten. Dit wordt ingeschat op basis van het scannen van de abstracts en titels. Indien de 
resultaten niet voldoende relevantie hebben voor de onderzoeksvragen wordt er gezocht naar 
verbasteringen, alternatieven en subcategorieën en wordt de zoekopdracht herhaald en vergeleken. 
Maximaal drie zoekopdrachten worden per deelvraag uitgevoerd, alvorens een set resultaten wordt 
gekozen voor het onderzoek. Op de volgende pagina (tabel 2) zijn de definitieve zoektermen te 
vinden alsmede het schematische overzicht van de zoekvolgorde (afbeelding 1)  
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# Definitieve Zoektermen Motivatie 
1 
 

‘Blockchain Systems Definition’ AND Blockchain 
Based Systems Definition’ 

Specifiek op zoek naar de definitie van blockchain 
gebaseerde systemen. Deze zoektermen leiden 
tot de beste resultaten tijdens de pilot search. 

2 ‘Blockchain Platform Selection’, AND ‘Blockchain 
System Selection’ AND Information System 
Selection’.  

Uit deze zoektermen moet blijken welk 
onderzoek is gedaan naar het selectieproces van 
BBS. BBS is een informatiesysteem. “Information 
System Selection” is toegevoegd omdat er zeer 
weinig resultaten naar voren kwamen in de pilot-
search over BBS selectie. 

3 ‘Blockchain Selection Risks’ AND ‘Blockchain 
Risks’ AND Information ‘System Selection Risks’ 

Specifiek op zoek naar de risico’s bij de 
activiteiten van het selectieproces op BBS. Door 
gebrek aan resultaten bij de pilot-search besloten 
om ook de algemene ‘blockchain risks’ en risico’s 
bij selectie op informatiesystemen te betrekken. 

Tabel 2: Definitieve Zoektermen 
 
 

 
Afbeelding 1: Schematisch overzicht zoekopdrachten (draw.io)  
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2.2 Uitvoering 
In dit onderdeel wordt de uitvoering van het theoretische onderzoek uitgelicht, en het aantal 
gevonden literatuurstukken benoemd evenals de exacte stappen die zijn genomen om tot deze 
artikelen te komen. 

Deelvraag 1: Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, wordt gezocht naar artikelen die inzicht kunnen geven in  
de definitie van blockchain gebaseerde systemen. De deelonderwerpen zijn: ‘Blockchain Based 
Systems’ en ‘definition’. Aan de hand van pilot searches worden verschillende zoekresultaten met 
elkaar vergeleken. De definitieve zoektermen zijn ‘Blockchain Systems Definition’ en Blockchain 
Based Systems Definition’. Er wordt gezocht in titels en abstract om artikelen te vinden die 
hoofdzakelijk over dit onderwerp gaan. Er worden alleen artikelen geselecteerd die als subject term 
‘Blockchain Systems’ hebben. Ter inkadering van het onderzoek, wordt alleen literatuur 
meegenomen uit de onderzoeksgebieden Business en Computer Science. Deze onderzoeksgebieden 
sluiten aan bij de definitie van BBS en zijn daardoor het meest toepasbaar voor de 
onderzoeksrichting. 
 

 
 
Afbeelding 1: De zoekopdracht van deelvraag 1 (draw.io) 
 
Op deze drie artikelen wordt de snowball methode toegepast. Hiermee wordt nog één artikel 
gevonden. Een laatste artikel van Tesselhof et al., (2020) is voor dit onderzoek ontvangen. Ook 
wordt één artikel van medeonderzoekers als grijze literatuur meegenomen in het onderzoek. In 
totaal worden zes publicaties meegenomen in deze deelvraag, waarvan dit laatste artikel dus  
beschouwd kan worden als grijze literatuur. 
 
Deelvraag 2: Wat zijn de selectieactiviteiten bij een op blockchain gebaseerd systeem? 
Om de tweede deelvraag te beantwoorden, wordt gezocht naar de activiteiten bij het selectieproces 
van een BBS. De deelonderwerpen zijn: ‘Blockchain based systems, selection’. Middels pilot-searches 
worden zoekresultaten met elkaar vergeleken. Deze pilot-searches zijn te vinden in bijlage 1. De 
definitieve zoektermen zijn: ‘Blockchain Platform Selection’, ‘Blockchain System Selection en 
‘Information System Selection’. Er wordt gezocht in titels en abstract om zodoende artikelen te 
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vinden die hoofdzakelijk over dit onderwerp gaan. Naast ‘blockchain’ worden ook de subject terms 
‘information system’ en ‘information systems’ in het onderzoek meegenomen. Op deze wijze kan 
inzicht verkregen worden in de selectieactiviteiten van informatiesystemen, waarvan BBS één vorm 
is. (Tesselhof et al., 2020). Ter inkadering van het onderzoek wordt ook hier alleen literatuur 
meegenomen uit de onderzoeksgebieden: Business en Computer Science. Voor deze 
onderzoeksgebieden is gekozen omdat de risico’s onder bedrijfsrisco’s kunnen worden geschaard. 
De techniek achter BBS kan is Computer Science.  
 
 

 
Afbeelding 2: De zoekopdracht van deelvraag 2: 
 
Op deze vier artikelen wordt de snowball methode toegepast. Hieruit worden nog twee artikelen 
toegevoegd op basis van relevantie voor het onderzoek. 
 
Deelvraag 3: Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces? 
Om de derde deelvraag te beantwoorden, wordt informatie gezocht over risico’s bij het 
selectieproces van een BBS. De deelonderwerpen zijn ‘blockchain based systems’, ‘selection’, ‘risks’ 
Middels een pilotsearch worden zoekresultaten vergeleken en titels en abstract gescand. Er worden 
geen artikelen gevonden die specifiek de risico’s bij het selectieproces van een BBS behandelen. 
Zodoende wordt de zoekopdracht verbreedt naar ‘Blockchain Selection Risks’, “Blockchain Risks” en 
“Information System Selection Risks” (zie bijlage 1). Er wordt gezocht in titels en abstract om 
zodoende artikelen te vinden die hoofdzakelijk over dit onderwerp gaan. Om dezelfde reden worden 
alleen artikelen geselecteerd die als subject term ‘Blockchain Systems’ en ‘information Storage’. Ter 
inkadering van het onderzoek, wordt ook hier uitsluitend  literatuur meegenomen uit de  
onderzoeksgebieden: Business en Computer Science. Hiervoor geldt dezelfde argumentatie als bij 
deelvraag 2. 
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Afbeelding 3: De zoekopdrachten van deelvraag 3: 
 
Op deze artikelen wordt eveneens de snowball methode toegepast. Het doel hiervan is om literatuur 
te vinden die kan bijdragen aan het beantwoorden van de deelvraag, en die in eerste instantie niet 
vanuit de zoekopdrachten naar voren kwam. Met deze snowball methode zijn nog twee additionele 
artikelen gevonden om mee te nemen in het onderzoek.  
 
Voor deelvraag één worden zes artikelen meegenomen in het onderzoek, voor deelvraag twee, zijn 
dit zes artikelen en voor deelvraag 3, vijf artikelen. Deze artikelen worden bestudeerd en de 
bevindingen uit deze literatuur worden in de resultaten in de volgende paragraaf benoemd.  
In totaal is het volgende aantal literatuurstukken gevonden en meegenomen in het onderzoek. 
 

Deelvraag: Gevonden Artikelen Meegenomen in het onderzoek 
1 54 6 Artikelen: 3 Initieel + 1 snowball + 2 Grijze literatuur 
2 117 5Artikelen: 4 Initieel + 2 snowball 
3 64 5 Artikelen: 3 Initieel + 2 snowball 

Tabel 3: Gevonden en meegenomen literatuur. 
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2.3 Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf worden de resultaten uit de literatuur besproken. Per deelvraag zal worden 
behandeld in welke mate de literatuur antwoord geeft op de vraagstelling, en voor welke 
onderdelen er nog additionele informatie vereist is. In bijlage 2 zijn de bevindingen uit de literatuur 
te vinden.  

Deelvraag 1: Wat is een op blockchain gebaseerd systeem? 

In de literatuur worden verschillende definities van BBS aangehouden. Zo definiëren Nasir et al. 
(2021)  een blockchain system als een gedistribueerde grootboektechnologie waarmee de gegevens 
van een digitale transactie kunnen worden opgeslagen. Een blockchain systeem heeft volgens 
dezelfde auteurs inherente eigenschappen van decentralisatie, transparantie, onveranderlijkheid en 
traceerbaarheid. Daarentegen definiëren Tesselhof et al., (2020)  de BBS als een decentrale database 
die gebruik maakt van een gedistribueerde open-source consensus protocol in een peer-to-peer 
netwerk met cryptografische beveiliging.  Yli-Huumo et al., (2016) verwoorden het net anders: 
volgens hen is blockchain een gedistribueerde database-oplossing die een continu groeiende lijst 
bijhoudt van gegevens, die worden vastgelegd in een openbaar grootboek, inclusief informatie over 
alle transacties die ooit zijn voltooid. Tot slot beschouwen Sultan et al., (2018)  blockchain 
(systemen) als een veilige oplossing voor het opslaan en distribueren van informatie. Bij deze 
gedecentraliseerde oplossing is geen externe organisatie nodig. 

De bovenstaande definities kennen veel gelijkenissen. Zo spreken alle auteurs over het 
decentralisme en de openbaarheid van een Blockchain Based System. Toch verschillen de 
opvattingen tussen de auteurs, zoals te lezen in tabel 3. Daarbij dekt Tesselhof et al., (2020) deels de 
definities van Nasir et al., (2021) en Yli-Huumo et al., (2016). Zodoende wordt deze definitie voor het 
verdere onderzoek aangehouden. Het antwoord op deelvraag luidt; Een blockchain gebaseerd 
systeem is een decentrale database die gebruik maakt van een gedistribueerde open-source 
consensus protocol in een peer-to-peer netwerk met cryptografische beveiliging (Tesselhof et al., 
2020). 

Auteurs Begrip Definitie 

Nasir et Al 
(2021) 

Definitie BBS Een gedistribueerde grootboektechnologie waarmee de gegevens van een 
digitale transactie kunnen worden opgeslagen. Een BBS heeft inherente 
eigenschappen van decentralisatie, transparantie, onveranderlijkheid en 
traceerbaarheid. 

Tesselhof et al 
(2020) 

Definitie BBS BBS is een decentrale database die gebruik maakt van een gedistribueerde 
open-source consensus protocol in een peer-to-peer netwerk met 
cryptografische beveiliging.  

Yli-Huumo et 
al., (2016) 

Definitie BBS Een gedistribueerde database-oplossing die een continu groeiende lijst 
bijhoudt van gegevens, die worden vastgelegd in een openbaar grootboek, 
inclusief informatie over alle transacties die ooit zijn voltooid. Bij deze 
gedecentraliseerde oplossing is geen externe organisatie nodig. 

(Sultan et al., 
2018) 

Definitie BBS Blockchain (systeem) is slechts een veilige methode die voor het opslaan en 
distribueren van informatie. De potentiële toepassingen van blockchain-
technologie maken het systeem zo krachtig: Het delen van informatie met 
onbetwistbare transparantie zonder centrale autoriteit. 

Tabel 4: Definities BBS. 
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Deelvraag 2: Uit welke activiteiten bestaat het selectietraject van een op BBS? 

Uit de literatuur blijkt dat bij het selectieproces dient te worden gekeken naar inhoudelijke criteria 
van de BBS (Knirsch et al., 2019; Samvedi et al., 2018). Andere auteurs benoemen specifieke eisen 
aan het selectieproces, zoals het betrekken van de juiste stakeholders (Bai et al., 2021). Hierbij 
stellen Samvedi et al., (2018) dat het selectieproces van een informatiesysteem bestaat uit het 
beoordelen van verschillende criteria zoals kosten, integraties tot andere systemen, standaardisatie, 
en complexiteit. Bai et al., (2021) noemen ook het begrijpen van het bedrijfsmilieu en het helder 
definiëren van een selectieproces kritisch voor een blockchain-implementatie. Deze auteurs 
benoemen verder geen volgorde op het gebied van selectieactiviteiten. 

Alleen Farshidi et al., (2020) en Samvedi et al., (2018) benoemen specifieke activiteiten op het 
gebied van de selectie. Farshidi et al., (2020) publiceren in hun onderzoek een decision-making-
model met de daarbij behorende activiteiten voor het selectieproces van een BBS. Samvedi et al 
(2018.) specificeren eveneens selectieactiviteiten, maar richten zich daarbij niet specifiek op BBS. De 
activiteiten van Farshidi et al., (2020) en Samvedi et al., (2018) zijn uitgelicht in tabel 3 en worden als 
uitgangspunt genomen voor dit onderdeel van hoofdstuk 3. 

Uit het literatuuronderzoek komen de volgende resultaten naar boven omtrent de 
selectieactiviteiten van een BBS: 

Auteur Begrip Activiteiten 

Farshidi et al., 
(2020) 

Activiteiten 
selectieproces BBS 

● Creeëren Meta-Model 
● Creeëren Software Quality Model 
● Maken van Domain-Description 
● Beschikbare blockchain platforms 

vergelijken 
● Case definiëren 
● Beslissing maken 

Samvedi et al., 
(2018) 

Activiteiten 
selectieproces 
informatiesystemen 

● Bepalen kosten 
● Mogelijkheid tot integraties bepalen 
● Standardisatie bepalen 
● Inschatten complexiteit 

Tabel 5: Selectieactiviteiten BBS. 
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Deelvraag 3: Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces? 
 
White et al., (2020) ziet significante voordelen aan de blockchain, maar ziet ook de ontwikkelingen 
samengaan met aanzienlijke risico’s. Verschillende auteurs bekrachtigen dit en benoemen een 
verscheidenheid aan risico’s met betrekking tot blockchain gebaseerde systemen, waaronder 
technologische risico’s, financiële risico’s, bedrijfsrisico’s en politieke risico’s (Malhotra et al., 2021; 
Osmani et al., 2021; Prewett et al., 2020). Specifieke risico’s bij het selectieproces van op blockchain-
gebaseerde systemen worden in de onderzochte literatuur niet benoemd. Prewett et al., (2020) 
stellen slechts dat de juiste afwegingen gemaakt dienen te worden alvorens BBS worden 
geïmplementeerd. Zo  dient volgens deze auteurs te worden gedacht aan  de risico’s van 
systeemintegratie, een gebrek aan schaalbaarheid, aan standaardisatie. Er is een degelijke overlap in 
de benoemde risico’s bij het selectieproces die worden benoemd, maar eenduidigheid ontbreekt. 
Auteurs benoemen dat het inperken van risico’s bij het selectieproces van BBS, veel op case-by-case 
basis plaatsvindt (Drljevic et al., 2020).  
 
Gikay (2019) heeft hierover dezelfde opvatting en noemt de technologie vernieuwend, maar stelt 
dat de transacties grotendeels via bestaande richtlijnen en regelgeving kunnen worden beheerst.  
Dit zou kunnen betekenen dat de risico’s in het selectieproces tot zekere hoogte hetzelfde zijn als bij 
traditionele informatiesystemen. Tegelijkertijd benoemen zowel Gikay (2019) als Drljevic et al., 
(2020) dat een risk framework voor de selectie van BBS waardevol kan zijn. Hillson (2014) 
ontwikkelde een dergelijk kader om o.a. selectieprocessen in zijn totaliteit te beoordelen op risico’s. 
In dit framework wordt een risiconiveau bepaald waarna een bepaald advies volgt; avoid, exploit, 
transfer/share, reduce/enhance  of accept (Hillson, 2014). Dit holistische kader is gericht op 
informatiesystemen, waar blockchain systemen onder vallen, en is mogelijk ook geschikt voor BBS 
implementaties. Hillson is hiermee uniek: overige literatuur benoemt BBS risico’s individueel en 
biedt geen kader voor dergelijke risicoanalyses.  
 
In deelvraag 2 zijn de activiteiten gedefinieerd omtrent het selectieproces van een BBS. Onderstaand 
worden de verschillende risico’s bij BBS geformuleerd, onderverdeeld op de categorisatie van 
Malhotra et al., (2021).  De literatuuranalyse geeft, zoals eerder benoemd, geen inzicht in de 
specifieke  risico’s die deze activiteiten toebehoren. In de tabel zijn alleen risico’s meegenomen 
waarbij dergelijke categorisatie aansluit.  
 

Auteur Risicodomein  Specifiek 
White et al., 2020) Technologische risico’s Risico op veroudering 

Complexiteit 
interoperabiliteit risico’s 

Bedrijfsrisico’s Integriteitsrisico’s derde 
partijen 

Juridische risico’s Data beveiligingrisico’s 
Malhotra et al., 2021 Technologische Risico’s Security risico’s 

Smart contracts risico’s 
interoperabiliteit risico’s 

Bedrijfsrisico’s 
 

Interne disruptie 
Aandachtdisbalans  
Strategische inflexibiliteit 

Juridische risico’s Ingrijpen overheidsinstanties 
Data privacy incidenten 
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Jurisdictiekwesties  

Prewett et al., 2020 Technologische Risico’s Schaalbaarheidsrisico’s 
Gebrek aan standaardisatie 
Beperkte systeemintegratie 
Endpoint risico’s 
Security risico’s 
Smart contract risico’s 
Opslagrisico’s 
Private key risico’s 

Juridische risico’s Onzekerheid in de 
regelgeving 
Compliance risico’s 
 

Bedrijfsrisico’s Gebrek aan 
kennis/vaardigheden 
Leveranciersrisico’s 
Contractuele risico’s 
 

Drljevic et al., 2020 Technologische Risico’s Schaalbaarheidsrisico’s 
Performance risico’s 
Security Risico’s 
Integratierisico’s 
Toegangsrisico’s 
Architectuurrisico’s 

Bedrijfsrisico’s Verandermanagement 
risico’s 
Kostenrisico’s 
Energieconsumptie 
Liquiditeitsrisico’s 
Strategierisico’s 

Juridische risico’s Privacy risico’s 
Juridische aansprakelijkheid 
Compliance 
 

Osmani et al., 2021 Technologische risico’s Maturiteitsrisico’s 
Terminologie onduidelijkheid 

Bedrijfsrisico’s Beperkte duidelijkheid 
bedrijfsopbrengsten 
 

Juridische risico’s Governance en 
regulatiezorgen 

Tabel 6: Risico’s van een BBS volgens de categorisatie van Malhotra et al., (2021) 
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2.4 Conclusies literatuuronderzoek 
Aan de hand van het literatuuronderzoek is één deelvraag volledig beantwoord, en zijn inzichten 
verkregen voor twee deelvragen. 
 
DV1:Wat zijn op blockchain gebaseerde systemen? 
Voor de beantwoording van deze deelvraag zijn verschillende definities van op blockchain 
gebaseerde systemen vergeleken. 
De definitie van BBS is o.a. onderzocht door Tesselhof et al., (2020). Omdat deze definitie de meeste 
overeenkomsten kent met de andere, in literatuur aangetroffen definities, alsmede de actualiteit 
van het onderzoek, wordt deze aangehouden. Zodoende is de definitie van op BBS; “A decentralised 
network where transactions can be executed”. 
 
DV2:Uit welke activiteiten bestaat het selectieproces van een op BBS? 
Bai et al., (2021) en Samvedi et al., (2018) benoemen randvoorwaarden om rekening mee te houden 
tijdens het selectieproces maar benoemen geen specifieke selectieactiviteiten. Deze activiteiten 
worden wel benoemd in het onderzoek van Farshidi et al., (2020). In dit onderzoek wordt een 
framework benoemd, met verschillende verantwoordelijken om tot de juiste afweging te komen 
tijdens het selectieproces van een op BBS (Farshidi et al., 2020). In de bestudeerde literatuur komen 
– op het moment van dit onderzoek -  verder geen verwijzingen naar dit framework voor. Omdat er 
maar één wetenschappelijk artikel is aangetroffen dat zich specifiek richt op selectieactiviteiten van 
BBS, is er behoefte naar meer informatie met betrekking tot deze selectieactiviteiten.  
 
DV3: Wat zijn de risco’s bij deze selectieactiviteiten? 
De risico’s bij specifiek het selectieproces van op BBS zijn zeer beperkt behandeld in de bestudeerde 
literatuur. Verschillende risico’s worden benoemd, maar worden vanuit andere invalshoeken, of 
onafhankelijk van het selectieproces behandeld. Er is vanuit de literatuur een risico-overzicht 
gecreëerd die risico’s van blockchain gebaseerde systemen in kaart brengt. Deze risico’s zijn 
vermoedelijk niet uitputtend. Er is behoefte naar vervolgonderzoek naar risico’s van een BBS, 
specifiek naar risico’s bij de selectie van BBS. 

2.5 Doel van het vervolgonderzoek: 
Aan de hand van de literatuurstudie is een definitie van BBS gedefinieerd. Zodoende is daar geen 
vervolgonderzoek voor nodig. Het vervolgonderzoek dient duidelijk te maken welke stappen 
onderdeel zijn van het selectieproces voor een BBS en in welke mate de risico’s benoemd in 2.3 
aansluiten bij het selectieproces van een BBS.  
 
Samengevat; dient het empirisch onderzoek inzicht te geven in: 

1. Welke activiteiten vinden plaats tijdens het selectieproces van een op BBS? 
2. Welke risico’s horen bij deze activiteiten bij het selectieproces van een op BBS? 
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3 Methodologie 
Het doel van dit deel van het onderzoek is om de kennis uit hoofdstuk twee uit te breiden aan de 
hand van empirisch onderzoek.  

In hoofdstuk één werd de probleemstelling gedefinieerd en de onderzoeksvraag en bijbehorende 
deelvragen opgesteld. In het literatuuronderzoek in hoofdstuk twee werd een definitie aangetroffen 
voor op BBS en daarmee deelvraag één beantwoord. Voor de tweede deelvraag is inzicht verkregen 
in enkele mogelijke selectieactiviteiten van een BBS.  Over de mogelijke risico’s bij de selectie van 
een BBS (deelvraag 3) heeft het literatuuronderzoek geen uitsluitsel gegeven. Het doel van het 
empirisch onderzoek is om de selectieactiviteiten van een BBS in kaart te brengen en de risico’s bij 
deze activiteiten te identificeren om op deze manier nieuwe inzichten te verkrijgen. De empirische 
deelvragen luiden: 

 
● Welke activiteiten horen bij het selectieproces van een op blockchain gebaseerd 

systeem?  
● Welke risico’s horen bij de activiteiten van het selectieproces van een op blockchain 

gebaseerd systeem? 

3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Om meer inzichten te verkrijgen in de resterende deelvragen is bepaalde informatie benodigd vanuit 
empirisch onderzoek. Experts van BBS hebben potentieel inzicht in deze informatie. De 
methodologie survey wordt gebruikt en biedt de mogelijkheid om deskundigen te ondervragen, die 
praktijkervaring hebben met selectie van BBS.  

Het type onderzoek dient bepaald te worden (zie bijlage 3 voor het volledige overzicht). Dit kan 
kwantitatief onderzoek (cijfermatig) of kwalitatief onderzoek (beschrijvend) zijn, of een combinatie 
van beide (Saunders et al., 2019). In dit onderzoek wordt gekozen voor kwalitatief onderzoek. Eerder 
onderzoek over BBS; zoals het werk van Nasir et al., (2021) en Tesselhof et al., (2020) zijn 
literatuurstudies, werk van (Malhotra et al., 2021) combineert literatuurstudie met kwalitatief 
empirisch onderzoek.  

Laatstgenoemde onderzoeksmethode wordt ook voor dit onderzoek aangehouden. Gezien de 
risico’s bij het selectieproces in de literatuur onderbelicht zijn en het hier dus om een verkennend 
onderzoek gaat, kan kwalitatief onderzoek gemakkelijker grote thema’s oppikken. Dit onderzoek 
probeert bepaalde concepten, onderwerpen en gedachten in woorden te brengen, waarvoor 
kwalitatief onderzoek zich beter leent dan kwantitatief onderzoek. Het onderzoek is exploratief van 
aard omdat er weinig gepubliceerd is over het selectieproces en de bijbehorende risico’s van BBS. 
Dit blijkt uit de resultaten in paragraaf 2.4.  

Zoals uit de tabel in bijlage 3.1 naar voren komt, is een onderzoeksvorm van interviews het meest 
geschikt voor dit onderzoek. Door personen te interviewen kan informatie worden verkregen over 
een concept of onderwerp, en hierbij een bepaalde diepgang worden bereikt in relatief kort 
tijdbestek vergeleken andere onderzoeksmethoden (Diefenbach, 2009). 
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3.2 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
In de vorige paragraaf is de onderzoeksmethodologie benoemd, en is er gekozen voor kwalitatief 
onderzoek. Hieronder wordt verder ingegaan op hoe het interviewprotocol eruit ziet, de selectie van 
respondenten wordt toegelicht en ook de structuur van het empirische onderzoek komt aan bod. 

Eén-op-één semigestructureerde interviews bieden de meerwaarde van flexibiliteit en de 
mogelijkheid tot diepgang, maar behouden tegelijkertijd een gelijkwaardig format om tot een 
eenduidige gegevensanalyse te komen. Op basis van bovenstaande argumentatie wordt het 
semigestructureerde interview, als het meest optimaal beschouwd en aangehouden voor dit 
onderzoek. Voor de volledige argumentatie inzake de geschiktheid van semigestructureerde 
interviews, zie bijlage 3.2. 

Er zullen vijf interviews worden uitgevoerd in dit onderzoek. Indien theoretische saturatie wordt 
bereikt (i.e., de interviews geen nieuwe informatie meer opleveren) of het maximaal aantal 
respondenten (vijf) wordt bereikt, zal worden gestopt met het afnemen van interviews. Dit aantal 
interviews is gekozen omwille van de haalbaarheid van het onderzoek. 

Het interviewprotocol voor dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen. De selectie en benadering van 
respondenten, het plannen van de interviews en het uitvoeren van het interview. Het complete 
interviewprotocol is te vinden in bijlage 6.  

De respondenten zijn personen die tenminste twee jaar ervaring hebben met BBS selectieprocessen. 
Omdat de technologie relatief nieuw is, worden geen hogere eisen gesteld (omdat dit de geschikte 
groep fors zal verkleinen). Er wordt gekozen voor een benadering vanuit diverse invalshoeken, 
experts worden benaderd van strategisch, tactisch, en operationeel niveau (zie tabel 5) Indien de 
respondenten achteraf niet volledig voldoen aan de gestelde eisen, zal dit in de resultaten van 
hoofdstuk 4 kenbaar worden gemaakt. Er kan in dit geval gekozen worden om alsnog de interviews 
te vervolgen.  

De semigestructureerde interviews wordt vormgegeven middels thema’s. Op de wijze wordt 
getracht eenvoudig de verschillende vragen te clusteren. Deze thema’s c.q. onderwerpen zijn direct 
te herleiden vanuit (aspecten van) de deelvragen. De volgende thema’s zijn gedefinieerd: definitie 
van op BBS, selectieactiviteiten van op BBS, risico’s van selectieactiviteiten l; BBS. De 
interviewvragen zijn afgeleid van de thema’s en opgesteld om antwoord te geven op de empirische 
deelvragen en in overleg met de medeonderzoekers opgesteld. De vragenlijst is te vinden in bijlage 
7. Er is eerst een pilotinterview afgenomen, waarbij de vragen zijn getoetst. Dit pilotinterview heeft 
een positieve bijdrage aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek (Saunders et al., 
2019).  Er zijn na dit interview geen wijzingen aangebracht. De vragen bleken tijdens het pilot-
interview duidelijk voor de ondervraagde en de antwoorden waren conform de verwachting van het 
onderzoek.  

Het volledige interviewprotocol is te vinden in bijlage 6. Hieronder wordt het interviewproces in 
hoofdlijnen toegelicht. Het interviewproces begint bij het benaderen van de potentiële 
respondenten (via LinkedIn). Voor aanvang wordt een officiële uitnodiging verstuurd (bijlage 6). 
Indien de potentiële respondent interesse toont, wordt via de mail een voorstel gedaan m.b.t een 
tijdslot van 45 minuten. Er wordt gepoogd een tijdslot overeen te komen. Indien dit niet lukt en er 
meer dan twee weken of vijf contactmomenten zijn verstreken sinds het eerste contact, zal de 
respondent uit het onderzoek worden verwijderd en zal dit worden gecommuniceerd. 
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Elk interview zal virtueel (via Microsoft Teams of Google Meets) worden uitgevoerd. Het interview 
wordt opgenomen via de opnamefuncties van de eerder genoemde applicaties. Bij alle interviews zal 
beeld en geluid worden gebruikt. Door het gebruik van beeld kunnen bepaalde emoties en andere 
vormen van non-verbaal gedrag worden opgevangen. Dit kan bij bijvoorbeeld tegenstrijdigheden 
relevant zijn voor het onderzoek. Bij aanvang zullen er enkele introductievragen gesteld, waarbij 
wordt getoetst of de respondent voldoet aan de respondentseisen, geformuleerd in 3.1. Ook wordt 
getoetst wat de respondent verstaat onder een op blockchain gebaseerd systeem. Dit is ten behoeve 
van de constructvaliditeit. Een gedetailleerde uitwerking van het interview is te vinden in bijlage 6. 

Na afloop van de interviews worden de opnames binnen een week uitgeschreven. Dit transcriberen 
gebeurt aan de hand van transcriptiesoftware Trint. Elk transcript wordt gecontroleerd op juistheid 
en waar nodig gecorrigeerd. De interviews worden lokaal opgeslagen en uiterlijk één week na het 
afronden van het onderzoek verwijderd om te voldoen aan de richtlijnen van privacywetgeving 
GDPR. Na het uitwerken van de transcripten, zal de gegevensanalyse plaatsvinden. 

 

 

Afbeelding 3: Onderzoeksontwerp Empirische studie  (draw.io) 
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3.3 Gegevensanalyse 
In deze paragraaf wordt behandeld hoe deze opnamen worden getranscribeerd, en op welke wijze 
de gegevens zullen worden geanalyseerd. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te transcriberen, in dit onderzoek is gekozen voor letterlijke 
transcriptie. Dit wil zeggen dat elk woord (inclusief aarzelingen en stopwoorden) wordt 
getranscribeerd.  Letterlijke transcriptie heeft als voordeel dat er geen uitspraken en daarmee 
eventuele resultaten verloren gaan, alles wat gezegd wordt, wordt gedocumenteerd. De analyse op 
de transcripten kan aan de hand van drie stappen zoals gedefinieerd door Saunders et al., (2019). 
Namelijk open coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Het coderen gebeurt om kernwoorden 
aan elkaar te verbinden en op basis daarvan verbanden te leggen.  

Enkele interviews zullen gezamenlijk met medeonderzoekers worden doorlopen om zo de werkwijze 
van de gegevensanalyse te evalueren. Welke informatie als relevant wordt bepaald voor het 
onderzoek en welke informatie buiten de scope valt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke 
begrippen gearceerd worden, en welke uitspraken en vragen waarde toevoegen voor het onderzoek. 
Door hier samenhang in te creëren zullen de resultaten uiteindelijk meer gestructureerd en meer 
samenhangend zijn, wat meerwaarde biedt voor eventueel vervolgonderzoek.  

De antwoorden met betrekking tot de twee thema’s (selectieactiviteiten en risico’s) zullen per 
interview geïdentificeerd worden in Microsoft Word (middels highlights) en geplaatst worden in 
Excel. Er wordt gekozen om zinnen of zinsdelen te arceren (voor alle interviewvragen), om zo de 
context mee te nemen in de resultaten. Op deze wijze wordt het risico verminderd dat uitspraken uit 
het verband worden getrokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen selectieactiviteiten en risico’s 
om op deze manier de respectievelijke deelvragen (D2 & D3) te beantwoorden. Hierna zal apart voor 
de risico’s onderscheid worden gemaakt tussen de functionele en non-functionele risico’s en 
selectiecriteria. Door het maken van dit onderscheid worden de resultaten helderder belicht. Een 
initiële opzet van de selectieactiviteiten wordt opgesteld aan de hand van de literatuur. Middels 
online applicatie MIRO zijn de selectieactiviteiten geïdentificeerd zoals te zien in bijlage 8. Er wordt 
gekozen om een nieuw framework aan selectieactiviteiten op te zetten, omdat de resultaten uit de 
literatuur (2.3) te summier waren. Er is voor MIRO gekozen omdat deze software het eenvoudig 
maakt in real-time samen te werken, gratis en eenvoudig in gebruik is.  

Na het opstellen van de selectieactiviteiten, zullen de bevindingen uit de literatuur hieraan 
gekoppeld worden. Hiervoor wordt eveneens (en om dezelfde redenen) MIRO gebruikt. De 
resultaten worden aan de hand van een brainstorm,  gecategoriseerd en gekoppeld aan de 
selectieactiviteiten. In bijlage 10 is een opzet van de manier van werken opgezet. Uiteindelijk zullen 
de bevindingen uit het empirisch onderzoek nogmaals gecategoriseerd en ondergebracht worden 
tot kernwoorden. Het nogmaals categoriseren verduidelijkt de resultaten en maakt overlap tussen 
de antwoorden zichtbaar. Deze kernwoorden, opgesplitst in selectieactiviteiten en risico’s en 
gekoppeld aan de selectieactiviteiten afkomstig uit de literatuur, vormen de uiteindelijke resultaten 
van dit empirisch onderzoek.  
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3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Zoals te herleiden valt vanuit het conceptueel en technische ontwerp, zijn er verschillende 
afwegingen gemaakt die de validiteit van het onderzoek ten goeden komen. Zo wordt er 
selectiecriteria voor de te interviewen mensen gehanteerd en is er een interviewprotocol en wordt 
dezelfde vragenlijst gebruikt bij alle interviews. Ook worden best-practices vanuit de literatuur 
gevolgd op het gebied van validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten. Deze worden hieronder 
verder toegelicht. 

Er worden drie vormen van validiteit gedefinieerd door Saunders et al., (2019); constructvaliditeit, 
interne validiteit en externe validiteit. Deze vormen worden één voor één getoetst en toegelicht.  

Constructvaliditeit/begripsvaliditeit heeft betrekking tot in welke mate wordt gemeten wat gemeten 
dient te worden. Hierbij is het van belang dat het construct (bijvoorbeeld de definitie van op 
blockchain gebaseerde systemen) duidelijk gedefinieerd is en hier geen verschillende interpretaties 
over bestaan.  Om hieraan te voldoen wordt getoetst bij respondenten wat zij verstaan onder een 
op blockchain gebaseerd systeem. Tevens bieden semigestructureerde interviews de ruimte tot 
verdere opheldering van definities en begrippen. De mogelijkheid bestaat dat tussen de 
onderzoekers verschillende opvattingen bestaan over de leidende begrippen (selectieactiviteiten, 
risico’s en BBS). Hierdoor is de constructvaliditeit niet helemaal te waarborgen. Doordat de 
geïnterviewden werkzaam zijn in verschillende werkvelden, wordt de kans op verschillende 
interpretaties van definities mogelijk vergroot. Dit komt naar voren in de eerste interviewvraag en 
kan worden meegenomen bij de interpretatie van de uiteindelijke resultaten. 

Interne validiteit heeft betrekking tot in welke mate is vast te stellen dat een vastgestelde 
oorzaakgevolgrelatie niet door andere factoren kan worden verklaard.  Om het risico hierop te 
verkleinen, wordt gedaan aan blindering. Participanten zijn op voorhand niet op de hoogte van het 
doel van het onderzoek. Ze weten slechts dat het te maken heeft met op BBS. Op deze wijze worden 
sociale interactie-effecten tegengegaan zoals prestatiedrang of de behoefte om werkwijzen of 
resultaten te verheerlijken. Verder worden in dit onderzoek, open vragen gesteld aan respondenten. 
Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat er vanuit de onderzoeker richting wordt gegeven. 
Per interview vraag zijn twee begrippen geformuleerd om de vragen te verduidelijken. Deze 
begrippen/synoniemen kunnen worden gebruikt om de vraag te verduidelijken. Het risico is dat deze 
begrippen de ondervraagden onbedoeld beïnvloeden.  De meegenomen begrippen zijn vastgesteld 
gezamenlijk met de mede interviewers, waarmee enige consequentie gewaarborgd tracht te 
worden.  

De externe validiteit wordt in bepaalde mate geborgd door interviews af te nemen bij verschillende 
personen en organisaties. Er zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan de personen organisaties 
moeten voldoen, en er zullen (indien mogelijk) personen met verschillende niveaus (operationeel, 
tactisch en strategisch) en functies (zie 3.1) worden geïnterviewd. De externe validiteit waarborgen 
blijft ingewikkeld; respondenten worden benaderd die actief zijn in het werkveld van een op BBS. 
Personen die actief zijn in het werkveld omtrent op BBS, hebben mogelijk baat bij het succes van op 
BBS. Deze subjectiviteit leidt mogelijk tot onderschatting van de risico’s bij de ondervraagden. 
 
Doordat personen van verschillende organisaties, disciplines en strategische niveaus worden 
betrokken, wordt getracht de bevindingen m.b.t de risico’s bij de selectieactiviteiten van een op BBS,  
ook relevant te maken voor organisaties buiten dit onderzoek. De betrouwbaarheid wordt in dit 
onderzoek verder geborgd door een transparante werkwijze; de interviews en de transcripten zijn 
inzichtelijk voor de begeleiders en meelezer.  Deze transparantie faciliteert ook de reproductiviteit 
van dit onderzoek. De conclusies die in het onderzoek worden genomen worden beargumenteerd. 
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Tot slot zal het onderzoek voldoen aan de pijlers van de Nederlandse Gedragscode 
wetenschappelijke integriteit. Verdere toelichting op de validiteit, betrouwbaarheid en ethiek van 
het onderzoek is terug te vinden in de bijlage (4).  
 
Zoals hierboven beschreven zijn er verschillende afwegingen gemaakt om de juistheid, 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te garanderen. In hoofdstuk vijf zal hierop worden 
gereflecteerd; en zullen o.a. validiteitskwesties die aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek, 
worden beschreven.   
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken uit het empirisch onderzoek. Eerst wordt 
geformuleerd hoe het onderzoek verlopen is, en waar eventueel is afgeweken van het 
onderzoeksplan waarna de resultaten worden beschreven.  

De onderzoeker heeft respondenten benaderd op LinkedIn op basis van functietitel (Zie bijlage 5 
voor de respondentseisen). 22 personen zijn benaderd, met negen personen is er contact geweest 
wat leidde tot vier interviews.  In samenwerking met medeonderzoekers is één gezamenlijk 
proefinterview (PI05) afgenomen, waarvan de resultaten ook zijn meegenomen. De verdeling tussen 
de geïnterviewden is als volgt; twee ondervraagden waren vanuit tactisch aspect betrokken, één 
vanuit strategisch en één geïnterviewde vanuit operationeel niveau. Eén van de respondenten 
voldeed niet aan de selectiecriteria. Omdat deze persoon wel ervaring had vanuit een 
investeerdersperspectief met blockchain technologie, zijn de resultaten alsnog meegenomen. Er is 
geen theoretische saturatie bereikt. De interviews zijn afgenomen in april 2022 en alle respondenten 
hebben voor het onderzoek hun deelname officieel bevestigd via de deelnamebrief (bijlage 13). De 
transcripten zijn in mei 2022 uitgewerkt. Zoals benoemd in 3.1, zijn er highlights verbonden aan 
zinnen en zinsdelen. Deze begrippen zijn verzameld in twee categorieën; selectieactiviteiten en 
risico’s. In samenwerking met medeonderzoekers is vervolgens gebruik gemaakt van de 
visualisatieapplicatie Miro. Tijdens een brainstorm van ongeveer zes uur zijn daarbij de bevindingen 
uit de literatuur geformuleerd, geclusterd en op volgorde gezet om tot een lijst aan 
selectieactiviteiten te komen (bijlage 9). Hiervoor heeft iedereen de resultaten uit hoofdstuk twee, 
gerelateerd aan deelvraag 2, in MIRO geplakt (Bijlage 8). De verschillende kleuren post-it 
vertegenwoordigen de verschillende onderzoekers. In bijlage 9 zijn de blauwe kaartjes de 
uiteindelijke hoofdcategorieën en daarmee de selectieactiviteiten. 

De getranscribeerde interviews zijn bestudeerd en zinnen, of zinsdelen die inzicht geven in 
(aspecten) van D2 of D3 zijn gearceerd. Hierbij zijn twee transcripties (RS01) en (JS01) gezamenlijk 
doorgelopen om gezamenlijk relevantie te bepalen en tot een eenduidige en betrouwbare werkwijze 
te komen. Vervolgens zijn alle bevindingen onderverdeeld in twee onderwerpen: selectieactiviteiten 
en risico’s waarna deze onderwerpen zijn gecategoriseerd in op: technologisch, functioneel, non-
functioneel en niet toewijsbaar. Alleen de functionele en non-functionele resultaten zijn  
meegenomen in het onderzoek. Deze resultaten zijn alleen meegenomen om het onderzoek in te 
kaderen. Hiervoor zijn de gearceerde bevindingen gekopieerd en in Excel geplakt, waarna de 
categorisatie kan plaatsvinden. Bij interviews RS01 en JS01 is deze categorisatie gedeeltelijk samen 
met alle medeonderzoekers gedaan, de rest individueel. Nadat alle resultaten zijn verzameld zijn 
deze gekoppeld aan de bevindingen uit de literatuur. Middels een brainstorm zijn hierbij de eerste 
resultaten gekoppeld (bijlage 10 voor de opzet). Hieruit is besloten om de resultaten te koppelen 
aan kernbegrippen alvorens ze te verbinden aan de bevindingen van de literatuur. De volledige 
empirische resultaten zijn individueel uitgewerkt en te vinden in bijlage 11. 

De empirische resultaten zijn afkomstig uit de interviews en niet onderbouwd door documentatie. 
De respondenten wilden, konden of mochten dit niet aanleveren. Hierdoor is er geen sprake van 
bronnentriangulatie. 

In de volgende twee paragrafen worden de resultaten beschreven per deelvraag. 
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4.1. Uit welke activiteiten bestaat het selectieproces van een BBS? 
Aan de hand van het empirisch onderzoek zijn de volgende selectieactiviteiten geïdentificeerd.  

Volgorde Activiteit Subactiviteiten 

1 Case Definiëren Proof of Concept 
Manier van werken definiëren (continu itereren) 
Verzorgen Transparantie 
 

2 Toetsen draagvlak 
 

Aanwezige kennis bepalen 
Financiële middelen aantrekken 

3 Afstemmen strategische 
doelstellingen 
 

Eenvoudigheid 
Vertrouwen 
innovativiteit 
Toegankelijkheid 

4 Opstellen criteria 
 

Integriteit waarborgen 
Waarborgen onafhankelijkheid 
Opzetten Financiële service 

5 Afwegen van criteria 
 

Juridische afweging maken 

6 Technische requirements 
bepalen 
 

Interoperabiliteit 

7 Afstemming strategische 
doelen en IT 
 

Schaalbaarheid garanderen 
Kostenefficiënt ontwikkelen 
Waarborgen onafhankelijkheid 
 

8 Beschikbare systemen 
vergelijken 
 

Keuze blockchain(applicatie) 
 

9 Analyseren van het 
selectieresultaat 

Concept Valideren 
 

 

Opvallend is enerzijds het belang van de technologie voor de selectie van BBS, die in sommige 
gevallen leidend was voor de implementatie. Zo stelde één respondent: ‘'De selectie was dus echt 
gebaseerd op de technologie'’. Anderzijds lijkt de argumentatie voor de keuze van BBS soms 
summier, zoals verwoord door respondent JS2:  “Kijk, ik zou het (..) het liefst willen zeggen dat we 
het niet gedaan hebben (..) ik denk dat (..) de meeste angles die bedrijven hebben, die komen met het 
doel: 'ik wil blockchain gebruiken”. Schaalbaarheid werd in alle interviews benoemd als belangrijk 
criteria voor de selectie van BBS. Het merendeel van de geïnterviewden gaf aan geen rigide 
selectieproces hebben doorlopen voor de implementatie van BBS.  In totaal worden 19 
selectiecriteria/activiteiten geïdentificeerd aan de hand van de interviews.  
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4.2. Wat zijn de risico's bij deze activiteiten bij dit selectieproces? 
Aan de hand van de interviews zijn de volgende risico’s bij de selectieactiviteiten geïdentificeerd. 

Volgorde Activiteit Risico  

1 Case Definiëren Kosten 
(Verborgen) centralisatie 
 

2 Toetsen draagvlak 
 

Gebrek aan adoptie   
Risico door gebrek aan vertrouwen   
Te veel transparantie   
Impact milieu   
Bereidheid tot transparantie   
Afhankelijkheid Early Adopters   

3 Afstemmen strategische 
doelstellingen 
 

Complexiteit   
Operationele Kosten   
Schaalbaarheid   

4 Opstellen criteria 
 

Afhankelijkheid regelgeving & Overheid 

5 Afwegen van criteria 
 

Onveranderlijkheid 
Juridische risico's 
 

6 Technische requirements 
bepalen 
 

Risico door afhankelijkheid consensus 
Technisch kennisgebrek 
Risico door gebrek aan expertise 
Gebrek aan interoperabiliteit 
 

7 Afstemming strategische 
doelen en IT 
 

Transactiekosten 
Security risico’s 
 

8 Beschikbare systemen 
vergelijken 
 

Focus op technologie i.p.v. doel. 

9 Analyseren van het 
selectieresultaat 

- 

 
Twee risico's komen uit de interviews specifiek naar voren, die vaak door respondenten worden 
benoemd. Zo wordt het gebrek aan personen met kennis van blockchain, specifiek programmeurs 
door geïnterviewden erkent als één van de grootste risico's van een succesvolle BBS implementatie. 
Daarnaast worden de juridische risico’s en de potentiële inmenging van overheidsinstanties als een 
dreiging ervaren. Zo blijkt uit interview JS04:  “ik denk dat het zeker dus de komende jaren ook wel 
met de bureaucratische regeldrang  van de EU ook wel een dingetje is. (..) waar je dus de minste 
juridische overhead zal hebben. Want het is niet per se dat niemand compliant wilt zijn denk ik, maar 
compliant zijn wordt zoiets kostbaars op deze manier”. Een eventueel strakker kader vanuit 
overheidsinstanties wordt als implicatie gezien voor eventuele toekomstige BBS selectietrajecten.   
In totaal leidde de interviews tot 21 verschillende risico’s bij de selectie van BBS. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In hoofdstuk vier zijn de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. In dit hoofdstuk wordt 
gereflecteerd op deze bevindingen, wordt benoemd hoe deze resultaten zich verhouden tot eerdere 
literatuur en worden conclusies getrokken. Tot slot volgen aanbevelingen voor de praktijk en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

5.1 Discussie – reflectie 
Dit onderzoek komt tot enkele nieuwe inzichten. Zo heeft met merendeel van de respondenten, 
geen vooraf gedefinieerd selectieproces doorlopen bij de implementatie van op BBS. Wel is er bij 
deze respondenten een bepaalde overlap in doorgelopen activiteiten, zoals het toetsen van 
(technische) criteria, schaalbaarheid en het inschatten van de kosten. Dit onderzoek brengt ook 
enkele nieuwe risico’s aan het licht, zoals de schaarste in technisch talent met blockchain-ervaring 
alsmede verborgen centralisatie. Verder benadrukt dit onderzoek de potentiële invloed van nieuwe 
wet- en regelgeving omtrent op BBS.          

Dit onderzoek heeft echter beperkingen; Het literatuuronderzoek dat heeft plaatsgevonden en is 
geformuleerd in hoofdstuk 2 bevat mogelijk niet alle literatuur voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen. Er zijn verschillende keuzes gemaakt ter afbakening van het onderzoek (op het 
gebied van taal, databanken en soort publicaties etc.). Een andere literatuurbenadering had mogelijk 
geleid tot andere resultaten.  

Respondenten zijn benaderd op LinkedIn en daarmee niet willekeurig. Op dit platform worden 
eerder profielen getoond met overeenkomsten (gemeenschappelijke connecties, locatie of 
interesses etc.). Personen die geen LinkedIn account hebben, hebben zodanig niet meegedaan aan 
het onderzoek. Ook zijn er relatief weinig mensen geïnterviewd (5). De geïnterviewden hadden 
relatief gezien weinig ervaring met BBS. Hierdoor zijn mogelijk niet alle risico’s of selectieactiviteiten 
geïdentificeerd. Een andere respondentsselectie leidt mogelijk tot andere resultaten.  
Bepaalde onderdelen van de gegevensanalyse zijn mogelijk subjectief. De resultaten uit de 
interviews zijn verzameld op basis van relevantie en een brainstormsessie. Doordat er geen rigide 
richtlijnen zijn geformuleerd, kunnen bepaalde resultaten uit het perspectief van een ander 
onterecht wel of niet zijn meegenomen in het onderzoek. Bepaalde aspecten van het onderzoek 
(zoals de categorieën uit bijlage 9) zijn tot stand gekomen middels brainstormsessies. De resultaten 
die hieruit voortkomen zijn doorgaans vatbaar voor variabelen zoals groepssamenstelling en 
groepsdynamiek. Een andere benadering voor gegevensanalyse had mogelijk geleid tot andere 
uitkomsten.  
Tot slot is in dit onderzoek weinig onderscheid gemaakt tussen de verschillende op BBS. Hierdoor 
zijn de resultaten soms geformuleerd op basis van ervaringen met private blockchainssystemen en 
soms met public blockchainsystemen. Ondervraagden benoemde soms selectieactiviteiten en risico’s 
met betrekking tot het ontwikkelen/selecteren van een blockchain en soms tot het 
ontwikkelen/selecteren van een blockchainapplicatie. Het gebrek aan eenduidigheid in de definities 
kan de uiteenlopende resultaten mogelijk hebben versterkt.  
Door deze kanttekeningen is er een belangrijke rol voor eventueel vervolgonderzoek, om de 
selectieactiviteiten en de bijbehorende risico’s van op BBS verder te duiden en de resultaten van dit 
onderzoek in perspectief te plaatsen.   
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5.2 Conclusies 
De aanleiding van het onderzoek is de toenemende rol van een op BBS in de maatschappij en het 
gebrek aan onderzoek naar de selectieactiviteiten en de bijbehorende risico’s van een op BBS. Het 
doel van dit onderzoek was om antwoord te geven op de onderzoeksvraag:  

● Wat zijn de risico’s bij de selectie van op blockchain gebaseerde systemen? 

Uit de eerste deelvraag wordt de definitie van een op BBS gedefinieerd; Een blockchain gebaseerd 
systeem is een decentrale database die gebruik maakt van een gedistribueerde open-source 
consensus protocol in een peer-to-peer netwerk met cryptografische beveiliging (Tesselhof et al., 
2020)’. 

In deelvraag twee werd onderzocht welke selectieactiviteiten horen bij op BBS. Hiervoor zijn negen 
selectieactiviteiten gedefinieerd met 19 bijbehorende sub-activiteiten. Uit het empirisch onderzoek 
blijkt dat het doorlopen van deze selectieactiviteiten mogelijk zorgt voor een succesvollere 
implementatie van een op BBS.  

In de laatste deelvraag is onderzocht welke risico’s horen bij deze selectieactiviteiten. Er zijn 51 
verschillende risico’s via literatuuronderzoek geïdentificeerd met betrekking tot op BBS. Additioneel, 
zijn er 33 risico’s geïdentificeerd aan de hand van empirisch onderzoek. Experts noemden in dit 
onderzoek een groot aantal risico’s van op BBS. Dit toont dat de selectie van een BBS niet 
onderschat dient te worden. Het bewust zijn van, en tijdig herkennen van deze risico’s, vergroot 
mogelijk het succes van implementaties van op BBS.  

Opvallend aan dit onderzoek is dat het merendeel van de participanten in dit onderzoek, geen 
vooraf gedefinieerd selectieproces of risicoanalyse volgde voorafgaand aan de implementatie van 
een BBS. Een aanzienlijk deel van deze BBS implementaties, zijn uiteindelijk (nog) niet volledig 
operationeel. Dit betekent potentieel dat de complexiteit, risico’s het selectieproces onderschat 
worden. Uit het empirisch onderzoek werden de volgende risico’s die ook uit de literatuur naar 
voren kwamen, bevestigd: schaalbaarheidsrisico's, standaardisatieproblemen, 
Integratie/operabiliteitsrisico’s, privacy/compliance risico's, kostenrisico’s en risico’s met betrekking 
tot (blockchain-gerelateerd) kennisgebrek. Hiermee worden risico’s benoemd in de literatuur van 
White et al., (2020), Malhotra et al., (2021), Prewett et al., (2020) en Drljevic et al., (2020). 

Dit onderzoek bevestigt verder het belang van het maken van een business case, en het opstellen en 
toetsen van criteria bij selectie van op BBS. Enkele nieuwe risico’s zijn bij dit onderzoek aan het licht 
gekomen, zoals het gebrek aan adoptie, een gebrek aan blockchain-programmeurs en verborgen 
centralisme bij op BBS. Tot slot stelt dit onderzoek dat verschillende algemene op BBS-risico’s, 
relevant zijn voor het selectieproces, waaronder het gebrek aan schaalbaarheid en oplopende 
kosten. Deze risico’s zijn eerder aangekaart in het onderzoek van Prewett et al., (2020). Deze risico’s 
worden in dit onderzoek voor het eerst in het licht geplaatst als onderdeel van risico’s  die 
toebehoren  bij het selectieproces. Ook worden in dit onderzoek zestien nieuwe risico’s benoemd. 
Zie bijlage 11 voor een volledig overzicht van de resultaten.  

Kort samengevat is de belangrijkste bevinding van dit onderzoek, dat een verscheidenheid aan 
risico’s toebehoren aan de selectie van op BBS. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het volgen van 
een selectieproces en het op de hoogte zijn van de bijbehorende risico’s potentieel kan bijdragen 
aan het succes van op BBS-implementaties. 
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5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  
De eerder genoemde risico’s en selectieactiviteiten zijn compleet noch definitief, maar geven een 
eerste opzet voor de selectieactiviteiten en risico’s waar organisaties tegenaan kunnen lopen. Door 
het tijdig herkennen van deze risico’s en het volgen de benodigde stappen, kunnen BBS 
implementaties mogelijk beter verlopen (Drljevic et al., 2020). Organisaties worden geadviseerd om 
de benoemde selectieactiviteiten te overwegen voor BBS implementaties, en te bepalen tot welke 
hoogte de geïdentificeerde risico’s relevant zijn voor hun selectieproces van een BBS.  

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het zou waardevol zijn om te toetsen of het framework van selectieactiviteiten afkomstig uit het 
empirisch onderzoek, kan worden bekrachtigd met vervolgonderzoek.  Een soortgelijk onderzoek, op 
grotere schaal, kan de resultaten van dit onderzoek in perspectief plaatsen. Hiermee kan inzicht 
worden verkregen in de juistheid en betrouwbaarheid van de selectieactiviteiten. Ook de 
geïdentificeerde risico’s zijn niet definitief. Het is zinvol om een omvangrijker onderzoek op te zetten 
dat zich specifiek richt op risico’s bij het selectieproces. Hiermee kan de volledigheid en de juistheid 
van de benoemde risico’s worden getoetst. Specifiek onderzoek naar technologische risico’s bij het 
selectieproces zou kunnen leiden tot een relevante aanvulling op de bestaande literatuur. Enkele 
risico’s die in dit onderzoek voor het eerst aan het licht kwamen, zoals een tekort aan technisch 
personeel en risico’s van verborgen centralisatie, dienen in vervolgonderzoek te worden 
meegenomen om de impact hiervan in te kunnen schatten.  
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Bijlage 1: Initiële en Definitieve zoekopdrachten: 
De initiële zoekopdrachten worden bepaald op basis van de deelvragen. De zoekopdrachten 
worden geformuleerd opdat ze antwoord kunnen geven op de deelvragen. Zoekresultaten 
worden vergeleken door te zoeken op synoniemen. De resultaten worden bepaald op basis 
van het aantal resultaten en het scannen van de titels en abstract.  

 
Deelvraag Initiële zoekopdrachten Definitieve zoekopdracht 

1 ‘Blockchain based systems definition’,  

‘Definition of blockchain based systems’  

 ‘Meaning Blockchain Based System’ 

‘Blockchain Systems Definition’ 

‘Blockchain Systems Definition’  

Blockchain Based Systems Definition’ 

2 ‘Choosing Blockchain Systems’, 

‘Choosing Blockchain Based Systems’ 

‘Blockchain platform selection’ 

‘Selecting Blockchain Based Systems’ 

‘Information System Selection’ 

‘Choosing Information Systems’ 

‘Blockchain System selection’ 

Blockchain Platform Selection’,  

‘Blockchain System Selection’  

Information System Selection’. 

 

3 ‘Blockchain Based Systems selection Risks’,  

‘Blockchain selection Risks’,  

Blockchain based system Risks’, 

‘Information System Selection Risks’, 

‘Blockchain Risks’ 

‘Blockchain Selection Risks’,  

‘Blockchain Risks’ ,Information  

System Selection Risks’ 
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Bijlage 2: Resultaten Theoretisch Kader:  
Totaaloverzicht resultaten theoretisch kader.  

Deelvraag Auteurs Categorie Definitie 

1 Nasir et Al 
(2021) 

Definitie BBS Een gedistribueerde grootboektechnologie 
waarmee de gegevens van een digitale transactie 
kunnen worden opgeslagen. Een BBS heeft 
inherente eigenschappen van decentralisatie, 
transparantie, onveranderlijkheid en 
traceerbaarheid. 

1 Tesselhof et al 
(2020) 

Definitie BBS BBS is een decentrale database die gebruik maakt 
van een gedistribueerde open-source consensus 
protocol in een peer-to-peer netwerk met 
cryptografische beveiliging.  

1 Yli-Huumo et al., 
(2016) 

Definitie BBS Een gedistribueerde database-oplossing die een 
continu groeiende lijst bijhoudt van gegevens, die 
worden vastgelegd in een openbaar grootboek, 
inclusief informatie over alle transacties die ooit 
zijn voltooid. Bij deze gedecentraliseerde 
oplossing is geen externe organisatie nodig. 

1 (Sultan et al., 
2018) 

Definitie BBS Blockchain (systeem) is slechts een veilige 
methode die voor het opslaan en distribueren van 
informatie. De potentiële toepassingen van 
blockchain-technologie maken het systeem zo 
krachtig: Het delen van informatie met 
onbetwistbare transparantie zonder centrale 
autoriteit. 

2 Farshidi et al., 
(2020) 

Activiteiten 
selectieproces BBS 

● Creeëren Meta-Model 
● Creeëren Software Quality Model 
● Maken van Domain-Description 
● Beschikbare blockchain platforms 

vergelijken 
● Case definiëren 
● Beslissing maken 

2 Samvedi et al., 
(2018) 

Activiteiten 
selectieproces 
informatiesystemen 

● Bepalen kosten 
● Mogelijkheid tot integraties bepalen 
● Standardisatie bepalen 
● Inschatten complexiteit 

3 Ren al., (2019) Activiteiten 
selectieproces 
informatiesystemen 

● Afweging maken omtrent security,  
● Afweging maken omtrent 

infrastructuur  
● Bepalen databeveiliging. 
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Tabel 3: De activiteiten bij een selectieproces van een BBS (Farshidi et al., 
2020). 

Knowledge Acquisition Decision Steps Explanation 

Meta-Model Designers Create a Meta-Model A simplified view of decision models 
regarding required Qualities; 
Interoperability, maturity and 
performance and features; the need 
of smart-contracts and on chain 
transactions.  

Software Quality Experts Create a Software Quality 
Model 

The software quality model provides 
structure in order to specify 
technilogical quality requirements. 
This help determine the quality 
requirements, assess the blockchain 
features and predict the quality of 
the blockchain platform.  

Blockchain Experts Create the Domain-
Description 

The blockchain experts are 
responsible to determine the 
objective and selection of the 
features during the selection process 
of the blockchain platform. 

Documentation, Literature 
and blockchain experts. 

Compare  available 
blockchain platforms 

During this step a list of blockchain 
platforms should be collected.  This 
information is gathered from well-
known blockchain platforms, 
websited and blockchain experts.  

Decision-Maker Define the Case Decision-makers prioritirize the 
requirements of features with must-
have, should-have, could-have and 
won’t have priorities.  

Decision-maker Make the decision  The decision-maker maps the case 
requirements against the feasible 
blockchain platform and it’s features 
and qualities.  

Tabel 3: De activiteiten bij een selectieproces van een BBS (Farshidi et al., 2020). 
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Bijlage 3: Onderzoeksmethoden & Interviews. 

3.1 Argumentatie Onderzoeksmethoden 
Onderzoeksoort Beschrijving Geschikt voor dit onderzoek? 

Case Study Onderzoek naar een 
specifieke situatie, bij één 
organisatie. 

Nee. Het onderzoek strekt zich verder 
dan één situatie/organisatie. 

Interviews Biedt verschillende inzichten 
en mogelijkheid tot diepgang. 

Ja.  Aan de hand van interviews kunnen 
verschillende inzichten opgedaan worden 
en vergeleken worden. Uitvoering is 
mogelijk in tijdsbestek van dit onderzoek.  

Focus Group Faciliteren van discussies 
omtrent het onderwerp van 
het onderzoek.  

Nee. Niet geschikt als eerste methode. 
Het leiden van een groepsdiscussie 
vereist expertise die bij dit onderzoek 
ontbreekt. Discussies kunnen tot nieuwe 
informatie, maar ook tegenstrijdigheden 
leiden. 

Observatie Opnemen of opschrijven van 
observaties. 

Nee. Er is behoefte aan het stellen van 
vragen om het onderzoek richting te 
geven.  

Experiment Bij een experimenteel 
onderzoek wordt gezocht 
naar een (causaal) verband 
tussen variabelen 

Niet relevant voor de beantwoording van 
de onderzoeksvraag. 

Narratief onderzoek Het ophalen van inzichten uit 
de beleefwereld van de 
doelgroep. 

Nee, het doel is om aan de hand van de 
literatuur en inzichten uit de praktijk, de 
risico’s en activiteiten in kaart te brengen. 
(Niet op zoek naar het narratief).  

Grounded Theory Het ontwikkelen van een 
nieuwe of herschreven 
theorie.  

Nee, deze onderzoeksvorm is te 
tijdsintensief voor dit onderzoek.  

Actieonderzoek Het onderzoeken naar sociale 
systemen en bijbehorende 
oplossing. 

Nee, dit onderzoek gaat niet in op sociale 
verbanden c.q. oplossingen.  
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3.2 Argumentatie Interviews: 
Er zijn vier gangbare manieren van interviewen; gestructureerde interviews, semigestructureerde 
interviews, en focusgroepen (Adhabi & Anozie, 2017). Gestructureerde interviews hebben een vaste 
vragenlijst en daarbij weinig ruimte voor flexibiliteit en diepgang. De antwoorden zijn vaak kort en 
direct. Bij semigestructureerde interviews, is er ook een outline van onderwerpen en vragen 
voorbereid door de interviewer. Echter is hier, in tegenstelling tot de gestructureerde interviews, 
wel de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Bij ongestructureerde interviews is er 
doorgaans sprake van een gecontroleerde conversatie die wordt geleid door de interesse van de 
onderzoeker (Adhabi & Anozie, 2017). Deze vorm biedt nog meer ruimte tot flexibiliteit, maar maakt 
het daardoor moeilijk om de uitkomsten te analyseren.  

Focusgroepen zijn (semigestructureerde) interviews met meerdere participanten en één of 
meerdere onderzoekers. Dit kan geschikt zijn om een bepaald narratief, of mening van een groep te 
bepalen. Het succesvol vormgeven, en afstemmen van de agenda’s van de participanten maakt deze 
vorm echter vaak moeilijk in de uitvoering.   
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Bijlage 4: Validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Constructvaliditeit: Constructvaliditeit/begripsvaliditeit heeft betrekking tot in welke mate 
deelaspecten een omvangrijk begrip (bijvoorbeeld blockchain gebaseerde systemen) dekken. Door 
definities aan te houden uit bestaande literatuur en ook de interviewvragen hierop te baseren, 
wordt beoogd hier aan te voldoen. Verder wordt een proefinterview afgenomen om te 
verduidelijken of de uitkomsten leiden tot informatie die de hoofdvraag kan beantwoorden. 

Interne Validiteit: Heeft betrekking tot in welke mate is vast te stellen dat een vastgestelde 
oorzaakgevolgrelatie niet door andere factoren kan worden verklaard. Bij een hoge interne validiteit, 
is het aannemelijk dat een causale relatie daadwerkelijk aanwezig is. Interne validiteit wordt in dit 
onderzoek geborgd door bevindingen constant te toetsen met de literatuur. Zo wordt bepaald of de 
redenatie overeenkomt met de bevindingen uit de literatuur. Verder zal er triangulatie worden 
toegepast en zullen de interviews worden teruggekoppeld aan de geïnterviewden. Zo kan worden 
gegarandeerd dat de transcripten een reëel beeld geven van het interview. 

Externe Validiteit: De externe validiteit wordt in bepaalde mate geborgd door interviews af te 
nemen bij verschillende organisaties. Er zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan de organisaties 
moeten voldoen, en er zullen personen met verschillende achtergronden en functies worden 
geïnterviewd. Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen; vanwege de haalbaarheid van het 
onderzoek wordt respondenten direct benaderd en is er mogelijk sprake van bepaalde subjectiviteit. 
Verder zullen de interviews plaatsvinden bij hoofdzakelijk Nederlandse organisaties, wat de 
generaliseerbaarheid van het onderzoek niet ten goede komt.  

Betrouwbaarheid: Naast dat het onderzoek valide dient te zijn, dient het onderzoek ook 
betrouwbaar te zijn. Dit wordt in dit onderzoek geborgd door transparante werkwijze; de interviews 
en de transcripten zijn inzichtelijk voor de begeleiders en meelezer. De conclusies die in het 
onderzoek worden genomen worden beargumenteerd. Tot slot wordt ook inzage gegevens in het 
coderingsproces door deze analyse vrij te geven.  

Ethische aspecten:  

Dit onderzoek  acht te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit. De 
eerste pijler is eerlijkheid. Dit wil zeggen dat de conclusies en claims uit dit onderzoek gefundeerd 
zijn, het onderzoek eerlijk is en de resultaten een objectief beeld weergeven. Het onderzoek zal 
zorgvuldig worden opgezet, dit wordt geborgd doordat de keuzes van de onderzoeksmethode 
worden onderbouwd en gecontroleerd. Het borgen van transparantie gebeurt door inzicht te geven 
in welke data is verzameld. Verder is dit onderzoek controleerbaar en in grote lijnen 
reproduceerbaar. Er is sprake van een onafhankelijk onderzoek, er is geen connectie noch zijn er 
commerciële of politieke belangen bij de betrokken partijen. De onderzoeksvraag is geformuleerd in 
samenwerking met de Open Universiteit. Tot slot zal de privacy van de respondenten zoveel 
mogelijk gehonoreerd worden, en zullen de gegevens worden verwerkt in lijn met de richtlijnen van 
de Algemene verordening gegevensbescherming.  
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Bijlage 5: Respondentseisen 
Niveau Toelichting Eis Functievoorbeelden:  

Strategisch Doorgaans (deels) 
verantwoordelijk voor 
strategische 
beslissingen (waaronder 
BBS selecties) 

Strategisch betrokken 
geweest bij tenminste één 
BBS - selectieproces.  

Twee jaar ervaring met BBS. 

Senior-management, 
directeuren en 
oprichters 

Tactisch  Doorgaans 
verantwoordelijk voor 
sturing projecten 
(waaronder BBS 
selecties) 

Tactisch betrokken geweest 
bij tenminste één BBS - 
selectieproces.  

Twee jaar ervaring met BBS. 

Product manager, 
Supply chain manager, 
Technical Lead, Head of 
Product 

Operationeel Doorgaans 
verantwoordelijk voor 
uitvoering projecten 
(waaronder BBS 
Selecties) 

Operationeel betrokken 
geweest bij tenminste één 
BBS - selectieproces.  

Twee jaar ervaring met BBS. 

Developers, testers, 
analisten.  

 

Bijlage 6: Interviewprotocol: 
In dit protocol worden ondernomen stappen geformuleerd m.b.t de uitvoering van de interviews. 

1. Benaderen potentiële respondenten: 

De onderzoeker benadert personen in zijn directe netwerk die voldoen aan de respondentseisen 
(bijlage 3). 

1b. Indien de onderzoeker er niet in slaagt om hiermee het gewenste aantal (5) respondenten te 
verzamelen, worden personen benaderd via LinkedIn. 

1c. Op LinkedIn word gezocht naar ‘Personen’ in combinatie met het trefwoord ‘Blockchain’. 
Vanuit hier wordt aflopend elk profiel geselecteerd en gescand op het voldoen aan de 
respondentseisen. Indien deze eisen aannemelijk worden geacht; wordt de persoon benaderd. Dit 
gaat door tot er (5) mensen bereikt zijn.  

1d. Indien via LinkedIn geen vijf respondenten worden gevonden, zal de onderzoeker zich 
inschrijven voor blockchain-evenementen (fysiek of online), en daar personen benaderen. Deze 
evenementen zullen, indien van toepassing, worden benoemd in de bijlage.  

     1e. Deze personen krijgen een standaarduitnodiging: “Beste (voornaam respondent), voor mijn 
onderzoek voor de Open Universiteit ben ik op zoek naar respondenten met affiniteit met blockchain 
gebaseerde systemen. Ik zou u hiervoor graag interviewen. Het interview neemt ongeveer 45 
minuten in beslag. Ik hoor graag of u hier beschikbaar voor bent. Met vriendelijke groet, Justin 
Schellekens.” 
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2. Plannen interviewafspraak: 

2a. Indien een respondent toezegt mee te doen aan het interview, zal een mail worden 
gestuurd om een afspraak te maken: “Beste (voornaam), bedankt voor het meewerken aan het 
onderzoek! Daar ben ik heel blij mee. Hieronder enkele tijdsloten waarop het voor mij zou 
schikken (afhankelijk van beschikbaarheid onderzoeker) 

Tijdslot 1:  

Tijdslot 2: 

Tijdslot 3: 

Ik ben benieuwd of één van deze tijden voor uw schikt. Indien dit niet het geval is, doe dan gerust 
een ander voorstel.  

        Met vriendelijke groet, Justin Schellekens” 

2b. Indien een respondent een voorstel komt dat voor beide partijen uitkomt, stuurt de 
onderzoeker een uitnodiging via Microsoft Teams. Hiervoor wordt via LinkedIn gevraagd om het 
mailadres van de respondent.  

3.  Het afnemen van het interview. 

3a. Vijf minuten voor aanvang van het interview, treedt de onderzoeker toe tot de Teams 
meeting. Indien de respondent tien minuten na de aanvangstijd niet is aangesloten, zal contact 
worden gezocht, eerst per telefoon (indien mogelijk) anders per mail.  

3b. Indien de respondent niet reageert, zal eenmaal worden gepoogd om de tijd van het 
interview te verzetten. Indien de respondent een tweede keer verstek laat gaan, zal de 
respondent niet meer worden benaderd voor het interview. Dit wordt medegedeeld via de 
volgende mail:  

“Beste (voornaam), helaas is het niet gelukt om een afspraak van het na te komen. Zodoende 
kies ik ervoor om het onderzoek voort te zetten zonder uw interview. Excuses voor het 
ongemak, en bedankt voor het contact. Met vriendelijke groet, Justin Schellekens. 

3c. Zodra de respondent is toegetreden tot de call, wordt er een voorstelronde gedaan. Hierna 
wordt toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen voor het verwerken van het 
interview. Indien akkoord, wordt de opname gestart en de vragenlijst als in bijlage 6 
doorgelopen. Doordat het een semigestructureerd interview betreft, heeft de onderzoeker 
mogelijkheid om additionele (diepte) vragen te stellen. 

 3d. Indien er géén toestemming wordt gegeven om het gesprek op te nemen, zal het interview  

3e. Zodra alle vragen zijn gesteld, krijgt de respondent de ruimte om vragen te stellen, of 
onderdelen extra toe te lichten. Als dit niet meer het geval is, wordt de respondent bedankt voor 
het meedoen aan het interview. 

       4a. Binnen zeven dagen van het interview wordt het interview uitgewerkt.   

      4b. Zodra het interview wordt uitgewerkt, zal het analyseprotocol worden gevolgd. 
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Bijlage 7: Definitieve Vragenlijst  
Thema  Mogelijke vragen  

Introductie  
  
(10 min)  

1. Kunt u een korte introductie geven over uw carrière?  
2. Wat verstaat u onder een BBS?   
3. Wat is uw rol geweest bij de selectie van een blockchain gebaseerd systeem?  
4. Wat was het doel van dit blockchain gebaseerd systeem? (reden, motief, use-

case)  
Activiteiten van 
selectie  
  
  
(30 min)   

5. Waarom is er voor een blockchain gebaseerd systeem gekozen? (techniek, 
vergelijking met andere informatiesystemen)  

6. Wie waren bij deze keuze en selectie betrokken? (stakeholders, initiatiefnemer 
(extern/intern)  

7. Welke activiteiten leidde tot uiteindelijke keuze van een BBS? ( was er een 
decision model? business-plan/use-case, criteria, requirements, uiteindelijke 
keuze)   

8. Kunt u een opsomming geven van de activiteiten die behoren tot het 
selectieproces van een BBS?  

a. (Herhalen, op volgorde)  
9. Welke criteria waren leidend binnen dit selectieproces?  

a. (Schaalbaarheid, kosten/privacy, toegang).  
10. Wat waren de obstakels/risico's tijdens het selectieproces?   

a. (Verkeerde mensen, lang traject, kennisgebrek).   
11. Welke risico's kunnen worden ondergebracht onder de eerder benoemde 

activiteiten?  
a. (bij criteria opstellen had kennisgebrek moeten 

worden  geïdentificeerd, bij system requirements had schaalbaarheid 
naar voren moeten komen.  

12. Beschikt u over documenten die de door u benoemde activiteiten tijdens het 
selectieproces bevestigd?  

Risico's   13. Zijn er nog risico's ondervonden die niet zijn geïdentificeerd tijdens het 
selectieproces?  

a. (achteraf – Na de implementatie)   
14. Waarom is dit volgens u een risico?  
15. Hadden deze risico's voorkomen kunnen worden tijdens het selectieproces?  

Afsluiting  
  
(5 min)  

16. Zijn er nog onderwerpen waar u nog over wilt uitweiden?  
17. Bedanken  
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Bijlage 8: Definitieve Lijst selectieactiviteiten (Literatuur) 
Onderstaand het overzicht van de bevindingen uit de literatuur van de betrokken onderzoekers. 
Hierbij vertegenwoordigen de kleuren de verschillende onderzoekers. Vervolgens worden deze 
activiteiten gecategoriseerd op basis van discussie, zoals te zien in bijlage 8. Hierbij zijn de blauwe 
kaarten de uiteindelijk gedefinieerde selectieactiviteiten. 
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Bijlage 9: Definitieve Template van Data Analyse 
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Bijlage 10: Bevindingen transcripten koppelen aan literatuur 
(brainstorm): 
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Bijlage 11: Resultaten 
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Bijlage 12: Bevindingen transcripten naar kernbegrippen:  
Non-functionele selectiecriteria: 

 

Functionele-selectiecriteria:  
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Non-functionele risico’s: 

 

Functionele Risico’s: 
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Bijlage 13: Deelnamebrief 
Beste (voornaam), 

Ik nodig u  uit om deel te nemen aan een interview gericht op de selectieactiviteiten en risico's bij het selecteren van een 
blockchain gebaseerd systeem. Dit interview zal mij helpen bij mijn scriptieonderzoek voor mijn Master in Business Process 
Management & IT (Data Science). Deelname is uiteraard vrijwillig. Om deel te nemen, zal ik u vragen om vooraf uw 
schriftelijke akkoord van deelname te verstrekken. 

Graag geef ik u hierbij wat informatie over mijn onderzoek en het interview. Mochten er vervolgvragen zijn, stuur me dan 
gerust een e-mail op justin.schellekens@outlook.com 

1. Onderzoeksdoel 

Het doel van deze scriptie is om het onderzoek naar de blockchain-technologie te bevorderen door de activiteiten die 
betrokken zijn bij het selectieproces van een op blockchain gebaseerd systeem en de daaruit voortvloeiende risico's 
concreet vast te stellen. Deze informatie kan in de toekomst worden gebruikt door bedrijven die willen migreren naar een 
blockchain-gebaseerd systeem om beter te begrijpen wat een dergelijke migratie inhoudt en om te anticiperen op dingen 
die in het proces mis kunnen gaan. 

2. Achtergrond van het onderzoek. 

Aangezien op blockchain gebaseerde systemen worden beschouwd als innovatieve technologie en zich nog in de early 
adopter-fase bevindt, zijn er nog steeds veel onzekerheden die de acceptatie ervan kunnen belemmeren. Toekomstige 
belanghebbenden kunnen gebruik maken van de nauwkeurige inspectie en documentatie van het selectieproces van een 
dergelijk systeem en waar op te letten, de verwachtingen te managen en duidelijk te begrijpen hoe het proces wordt 
vormgegeven. Inzicht in dit selectieproces en de risico's ervan kan het gebruik van op blockchain gebaseerde systemen in 
de toekomst stimuleren. Dit onderzoek is gebaseerd op: hoe op blockchain gebaseerde systemen worden bekeken vanuit 
een academisch oogpunt (afgeleid van de geconstrueerde theoretische achtergrond) en hoe op blockchain gebaseerde 
systemen worden bekeken (en gebruikt) vanuit een praktisch oogpunt (afgeleid van inzichten verzameld van ervaren 
individuen in het veld). 

3. Interview 

De onderzoeker en de geïnterviewde spreken een tijd en datum af die voor beide partijen geschikt zijn voor het interview. 
Het interview zelf vindt online plaats en duurt ongeveer 45 minuten. De interviews worden door de onderzoeker 
opgenomen en (anoniem) getranscribeerd. Na het interview ontvangt de geïnterviewde het transcript om de 
nauwkeurigheid te garanderen, waarna toestemming wordt gevraagd om het transcript te gebruiken. 

4. Andere vermeldingen: 

- U geeft uw toestemming door de onderzoeker een e-mail te sturen met de vermelding "Ik geef toestemming om deel te 
nemen aan dit onderzoek naar de activiteiten die betrokken zijn bij het selectieproces van een op blockchain gebaseerd 
systeem en de risico's ervan". 

- Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer u de transcriptie van het interview bevestigt. 

- U kunt bij de onderzoeker aangeven of u de definitieve versie van het proefschrift wilt ontvangen - deze wordt rond 
augustus 2022 met u gedeeld. 

- Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens (uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres) verzameld, gebruikt en 
opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het interview te plannen, de transcriptie ter bevestiging op te 
sturen en de definitieve versie van de scriptie op te sturen. De gegevens zijn niet tot u te herleiden in de onderzoekspaper 
zelf of in rapporten en publicaties over het onderzoek. Voor algemene informatie over uw rechten bij de verwerking van 
persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 
Universiteit is te vinden op www.ou.nl/privacy. 

Voel je welkom om me te bereiken in geval van twijfel of als er vragen opduiken. 

Bedankt voor je inzichten en betrokkenheid, 

Met vriendelijke groet, 

Justin Schellekens 

mailto:justin.schellekens@outlook.com
http://www.ou.nl/privacy
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Bijlage 14: Transcripten (+Highlights) 

● Interview 1: JS01 
Speaker 1 [00:00:05] Is hij nu aan het opnemen? Euh, ja, recording is aan oké 
goed.  Nogmaals welkom. Ja, ik was benieuwd of je kon beginnen met een korte 
introductie over je carrière.   
  
Speaker 2 [00:00:19] De hele carrière vanaf het begin wil je weten of vanaf 
blockchain gerelateerde?  
  
Speaker 1 [00:00:25] Misschien is wel leuk om een een kort samengevat krijgen van 
waar je bent begonnen en alweer bent beland.  
  
Speaker 2 [00:00:30] OK, eigenlijk gaat het om een jaartje of denk ik 12 denk ik 
terug. Zo iets waar wij is ooit zijn mee begonnen met mijn twee vrienden. Eigenlijk is 
een bedrijfje waar we waarbij we geen goederen verkopen, dus in inkoop en 
verkopen is eigenlijk heel simpel als mens op Marktplaats doen, alleen dan niet met 
producten, maar met virtuele goederen na. Hoe? Dat is zo uitgegroeid in de jaren dat 
we ook voor andere mensen een automatische webshop wilden hebben gebouwd en 
dat we dus ook cliënten kunnen aanmelden op dat systeem en die vervolgens hun 
eigen shop kunnen gaan draaien. En dat loopt eigenlijk nog steeds. Dat wordt 
geregeld door een door een werknemer Sean. Die gast ken je wel? Uhm en uhm ja, 
dat loopt eigenlijk gewoon door. En in de tussentijd ben ik me meer gaan focussen 
op blockchain. En euh ja, dat is gewoon echt gigantische return sales als je 
misschien ook wel weet. En uiteindelijk ligt wellicht daar de focus nu sinds. Nou ja, 
eigenlijk al vanaf 2013. Zijn we er ooit mee begonnen. Toen echt fout. Wat mij 
gedaan behalve voor euh gebruik van mensen die in-game geld willen kopen 
betalen, koopt l. Uhm, toen eigenlijk twee jaar stil geweest en pas in 17 dat je dat je 
die boom weer zag. Toen pas is het echt interessant geworden. En eh nou hier en 
daar een beetje investeren natuurlijk. Allemaal leuk en aardig en in de tussentijd. Ik 
zit nu ook in Dubai in tussentijd effe kijken, 2 jaar geleden of een jaar geleden. Ja, ik 
denk anderhalf jaar geleden ongeveer op een Dubaï gegaan. Euh, dat bedrijfje 
opgezet. En wat we eigenlijk doen is we investeren in in seeds een aantal 
verschillende rondes met. Met die nieuwe projecten. Uhm, dat is het privé en de 
publieke ronden. Je wil eigenlijk wat het spelletje is, is dat je dus zo vroeg mogelijk 
bij wil zijn? Heb je natuurlijk ook gigantisch veel risico om je geld ineens kwijt te zijn? 
Dat zou wel eens gebeurd verschillen. Euh. Maar op het moment dat het goed gaat, 
dan haal je echt een echt een gigantische return. En dat dat dat box niet op tegen 
het negatieve van ke doet. Wel een project dat niet wat niet lekker gaat en niet 
lekker loopt. Uhm. Dus zou doen. Eigenlijk ben ik de afgelopen jaar na anderhalf jaar 
nadat ze een jaar hadden, Ineens hier in Dubai ook afgelopen en daarmee eigenlijk 
ook wel een groot netwerk opgebouwd in Crypto. En dat is echt super handig, want 
er is een. Het is een nieuwe markt en uh, die technologie is nieuw en het gaat zo 
snel die ontwikkeling. Uhm, en het leuke is is dat omdat die markt zijn nieuw is? Heb 
je eigenlijk heel weinig mensen die gestructureerd werken of heel veel verstand van 
hebben? Uhm. Dus dat netwerken gaat ook echt gigantisch groot zijn. Uhm je je 
kans zou samenwerken met mensen. En omdat er zoveel geld in die wereld omgaat 
is het financieel ook gewoon interessant om mee te doen. . Dan was bij de intro 
eigenlijk.  
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Speaker 1 [00:03:36] Echt een mooie samenvatting van de afgelopen jaren. In de 
intro al even kort toegelicht, het onderzoek gaat over blockchain gebaseerde 
systemen. Wil je kort toelichten wat je onder een blockchain gebaseerd systeem 
verstaat?  
  
Speaker 2 [00:03:45]  We kunnen het even bij Bitcoin houden? We zijn natuurlijk 
verschillende systemen, maar eigenlijk allemaal één basis. En dat is dat het een 
open ledger is. En dat is eigenlijk misschien voor mij heel simpel, maar ik probeer 
het even uit te leggen. Normaalgesproken heb je  een database wat beheerd wordt 
door een centrale partij. Dus denk bijvoorbeeld aan de bank, alle transacties die een 
bank aan doen. Die kunnen wij allemaal niet inzien. Dat kan alleen hebben van wat 
hij of wat kan. De Rabobank en zelfs de ING en de Rabobank kunnen niet bij elkaar 
kijken wat voor transacties worden gemaakt. Na blockchain. Het principe is eigenlijk 
dat je een open database structuur hebt, dus een eigenlijk een open ledger wordt het 
wel genoemd en door middel van cryptografische beveiliging en hashes en dingen. 
Ik ben zelf niet heel technisch aangelegd, maar het zou wel vrij veilig zijn allemaal. 
Dat is uit de geschiedenis wel gebleken. Van de afgelopen jaren is het sinds 2009 
bestaat het en het is nog nooit gehackt. Dus beter dan alle gecentraliseerde partijen. 
Ehm, wij maar wat wat het inhoudt elke 10 minuten als je het bij Bitcoin houdt. Elke 
10 minuten bestaat er een nieuw blok, maar dat wordt gemaaid door ja, miners die 
met enorme hoeveelheden rekenkracht proberen om de puzzel op te lossen om het 
zo maar te zeggen. Als ze dat goed doen, dan krijgen ze een reward. Per 10 minuut 
is dat nu 1.6. Een 25 bitcoin geoof ik uit mijn hoofd ? Uhm, er is dat is best wel een 
incentive natuurlijk om dat te gaan doen. Dus dat gaat ook. Dat is best wel een grote 
industrie. En het grappige is dat deze mensen ook zorgen voor de veiligheid van het 
hele systeem. Dus buiten dat ze er centjes in hebben. Uhm wordt de  hashrate ook 
zo hoog dat het voor andere mensen niet aantrekkelijk wordt om dat systeem te 
willen gaan hacken. Uhm, nou ja, lang verhaal kort. Elke 10 minuten komt er zo een 
nieuw blok. En in dat blok komt eigenlijk te staan als uh, als bijvoorbeeld jij en ik 
transacties naar elkaar doen. Dan kunnen wij dat doen. Nou, dat wordt dus 
geverifieerd door al die al die mensen die die dat volgende blok proberen te vinden. 
Die serveren onze transactie. Vervolgens komt die transactie in een blok en wordt 
die voor eeuwig vastgelegd. En de hele ledger zeg maar, die is gewoon publiekelijk 
te bekijken. Dus iedereen heeft een kopie van alle ledgers. Najou, dat heet een 
node. Uhm dus het. Het is een gedecentraliseerd systeem. Dus stel, een overheid 
wil zeggen we verbieden bitcoin als uh, we hebben een. We hebben al eens. Maar 
ja, succes allemaal, want daar moeten zij dus elke computer. Jij kan het zometeen 
downloaden. Ik kan het downloaden. Uhm, en synchroniseren met de hele 
blockchain duurt al lang, want het zijn gigantisch veel transacties vanaf het hele 
begin. Dat duurt ongeveer 3 dagen, maar als je gesynchroniseerd bent, dan kan jij 
gewoon alle transacties bijhouden. Maar het is echt een super veilig systeem en dat 
betreft Bitcoin. Het is eigenlijk een beetje de backbone van alle alle crypto. En dan 
heb je er nog een andere grote. En dat is het Ethereum. En buiten dat je gewoon 
transacties naar elkaar kan sturen. Dus in plaats van bitcoin kan je bij Ethereum 
sturen, dat werkt gewoon precies hetzelfde.. Heb je ook de mogelijkheid om smart 
contracten te deployen op die blockchain. Dus uhm, en wat je ziet dat het hele de 
hele markt rondom, Ethereum met allemaal verschillende tokens of op het USDT wat 
een stablecoin is wat gebruikt wordt voor betalingen heel direct, zonder zonder 
koersschommelingen. Uhm, je hebt ook een heel, heel groot stuk. Bijvoorbeeld de 
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de-fi. Dat is ehm ja oké. Een gigantisch gigantische tak dus, eigenlijk met smart 
contracts. Je kan het eigenlijk vergelijken met gewoon coderen achter je computer. 
Je kan er echt alles mee dus. En als het eenmaal op de blockchain staat, dan is zo'n 
bepaald contract wat je dan maakt. Euh ja, voor altijd bestaat dat contract zeg maar. 
Dus dat is dat is wel interessant.  
  
Speaker 1 [00:08:02] Haha dat is al een flinke uitleg over de verschillende soorten in 
de blockchain.    
  
Speaker 2 [00:08:07] Haha moet ik wat korter zijn?  
  
Speaker 1 [00:08:10] Nee nee nee, dat is ehm goed voor het interview.  
  
Speaker 1 [00:08:14] Ja, hij noemde al verschillende voorbeelden. Ben je zelf ook 
betrokken geweest bij de selectie van zo'n blockchain systeem? En zo ja, kan je 
uitleggen in welke rol?  
  
Speaker 2 [00:08:23] ehm, jij hebt. Tenminste als ik jouw vraag goed begrijp. Zeg 
maar om zelf een blockchain systeem op te zetten. Dus bijvoorbeeld een kloon 
maken van Bitcoin of een Ethereum. Nee, dat niet. Wat? Wat eigenlijk? Die nieuwe 
projecten doen? Waar? We hebben nu iets van. Uit m'n hoofd en ik 24-25 
investeringen gedaan in de afgelopen. Uhm ja, dus iets iets langer dan een jaar. En 
eigenlijk werken al die project op het Ethereum netwerk. Sommigen op de Binance 
blockchain. Wat eigenlijk ook ja, een soort equivalent is van Ethereum. Alleen het is 
ja om zonder om de details in. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde is, gewoon een 
blockchain met de smart contracts erin zeg maar en uhm. Maar nieuwe chains. Oh 
ja, trouwens, ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Zilliqa. Dat is een hele 
nieuwe chain. Wat weer bijvoorbeeld gebruik maakt van sharding waarbij je niet een 
blok voor blok hebt, maar je hebt één hoofd blok en daaronder heb je de hele tijd zes 
validators hangen. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bijvoorbeeld Ethereum uit 
m'n hoofd.  Dat 7 transacties per seconde kan dat aan? Op het moment dat dat dat 
er meer transacties naartoe willen gaan, kan die transactie te hoog zijn. Want zo 
worden die miners gereward wordt om die transactie te valideren maar bijvoorbeeld 
een en Zilliqa, die kan met full potential, kunnen ze 2800 transacties per seconde 
doen, dus dat is weer een innovatie op het probleem wat je al wat met Ethereum en 
eh en Bitcoin hebt dat je gelimiteerd bent aan die hoeveelheid transacties. Dus ja, 
eigenlijk ook wel. Maar bij het opzetten van Zilliqa? Nee, dat niet. Ehm, bij het 
opzetten van andere andere coins zeg maar die nog het publiek moeten worden 
meestal gewoon Ethereum of uh uh ben je bezig. Maar ja,   
  
Speaker 1 [00:10:21] Helder helder, en wat is dan het doel meestal van die 
blockchain gebaseerde systemen?  
  
Speaker 2 [00:10:24] Het doel Uhm, bedoel je echte use case of bedoel je of geheel 
globaal? Ja en nee.   
  
Speaker 1 [00:10:30] Ja bijvoorbeeld de Use case of het motief En het kan ook de 
oplossing zijn, die het biedt  
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Speaker 2 [00:10:36] Ja, ik denk dat je je ziet heel veel verschillende systemen en 
dus je ziet innovatieve projecten. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld een 
defi. Uhm, dat is gewoon allemaal financiële producten. Dus denk aan leningen 
verstrekken, geld lenen ook, want dat bestaat uit twee kanten. Dat soort dingen en 
wat weer gebruik maakt van een  van een UH hoe heet het eh het lijkt het me vooral 
data. En zou dat soort dingen. Uhm. Dat is heel innovatief, want dat bestaat wel in 
de traditionele wereld. Maar daar heb je allemaal je daar. Dat kan niet zomaar. 
Iedereen is bij in de westerse wereld kunnen dat gewoon alleen. Euh ja. Het 
merendeel van de wereld is is heeft helemaal geen bank en heeft allemaal geen 
blijkbaar gedaan. En dat soort dingen dus. Het is super makkelijk om iedereen met 
een smartphone kan daar gebruik van maken van die financiële dienst, dus dat vind 
ik heel innovatief. En het andere wat je ook wel vaak ziet is doordat er zoveel 
doordat het zo makkelijk toegankelijk is. Uhm, wordt het ook heel veel en heel erg 
gebruikt om bijvoorbeeld heel makkelijk geld op te halen. Als jij nou een bedrijfje 
waarmee je geld op wil halen, dan moet je een prospectus maken. Dan moet je 
juridisch alles dichtgetimmerd hebben en dat soort dingen. Nou ja, in de blockchain 
wereld ga je gewoon en maak je een bedrijf op de Kaaimaneilanden. Euh, alles 
juridisch helemaal in orde. Je maakt een nee, je maakt een  adres waar mensen 
kunnen depositen en je haalt gewoon geld op, dus qua compliance is dat ook een 
stuk makkelijker. Uhm ja, alleen ik denk dat je kan alles met Blockchain  doen, maar 
ik denk dat je het zou. Tenminste wat. Wat ik doe vanuit een investeerders idee is 
alles. Alle use cases wat je ook kan doen zonder blockchain. Dan moet je gaan niet 
in investeren, want dat is die eigenlijk. Innovatie weg zeg maar. Dus uhm ja,  
  
Speaker 1 [00:12:28] Precies precies, cool om een beetje die kant van het verhaal te 
horen. Je noemt verschillende use cases net, en hoeft er niet per se heel diep op in 
te gaan. Kan je nog een voorbeeld noemen waarom je kiest voor een blockchain en 
niet een traditioneel informatiesysteem bijvoorbeeld, als een database?  
  
Speaker 2 [00:12:50] Uh, wat? Nog één keer je vraag zo hoor, ik begrijp niet 
heelmaal goed  
  
Speaker 1 [00:12:54] Je noemt net verschillende reden  waarom je een blockchain 
systeem gebruikt en waarom het makkelijker is. Als je dan kijkt naar de techniek an 
sich. Zijn er dan ook overwegingen waarom voor praktisch wordt gekozen in plaats 
van een traditioneel.. dat je zegt. Ik ga gewoon een database optuigen en we doen 
als daarmee zonder dat je blockchain gebruikt?   
  
Speaker 2 [00:13:14] Ja kijk, het is een stuk een stuk veiliger. En helemaal geen 
maintenance natuurlijk. Dus je kan zeggen ok. Ik ik, ik heb een server in huis en 
daarvan daar sla ik al mijn data op. Dus bijvoorbeeld ik zeg maar wat een UVA, een 
ziekenhuis, die kan het allemaal in huis doen na. Er moet je dus een mannetje 
hebben om dus de IT te doen. Je moet zorgen dat we altijd online is. Kan je een 
ziekenhuis de stroom hebben? De generator natuurlijk als de stroom uitvalt, maar 
erbij. Stel de generator valt ook uit, maar dan lig je,  ligt je hele data van je 
ziekenhuis plat en noem maar op. Uhm. Dat zou je eventueel met die data die je kan 
die je hebt in een ziekenhuis gewoon, allemaal kunnen encrypte op de blockchain 
kunnen gooien. Blockchain heeft nog nooit iets van downtime, iets gehad, want er 
zijn altijd wel mensen die het online houden. Dus die informatie is altijd wel 
beschikbaar. En ehm ja, zolang die jou zeg maar uh access heb zo ja bericht ja. 
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Zolang je dus toegang hebt tot jouw public en private key kan jij al die data ehm 
decryptee en euh kan je die data gebruiken wanneer je wilt. Dus. Plus Het kost een 
stuk minder. Alles wat je op de blockchain opslaat is eigenlijk gratis voor jou. Want 
euh, dat dat na alle transactie fee daar, dat kan natuurlijk ook nog een dingetje over 
nu over zeggen. Maar in principe als jij zelf een hele database systeem moet 
hanteren en en moet managen. Ja dat is euh. Dat is. Dat is heel kosteneffectief en 
het is ook niet honderd procent veilig.   
  
Speaker 1 [00:14:48]  ik denk heel helder, heel veel  voorbeelden in die zin. De 
volgende vraag gaat erover,  die gaat eigenlijk over welke activiteiten leiden tot de 
uiteindelijke keuze t voor zo'n blokchainsysteem? Euh, je bent nu tuurlijk, vooral als 
er investeerder actief geweest. Maar ook heb je met Zilliqa het meegemaakt. Euh, 
heb je ooit meegemaakt dat er een soort het businessplan werd opgesteld dat 
bepaalde eisen werd gesteld, waarna gelijk een keuze werd gemaakt? Ben je ook in 
zo'n proces betrokken geweest?  
  
Speaker 2 [00:15:14] Na de transitie van zeg maar een een en en een zeg maar 
regulier bedrijf naar na Blockchain dat dat niet meer. Daar ben ik niet bij ook 
geweest. Maar wat het wat het is eigenlijk is. Ik denk van die projecten waar ik bij 
betrokken ben geweest is. Je gaat gewoon kijken. Ik kan je dit ook op een 
traditionele manier doen. Precies. Okay. Ah, dat zou kunnen. Wat komt er dan bij 
kijken? Regulering? Compliance allemaal, dat soort dingen. Of het is gewoon 
technisch helemaal niet haalbaar omdat omdat zelf te gaan lopen doen. Dus uhm, of 
het is heel kostenefficiënt om dat zelf op te zetten. Uhm. Dus ik denk dat je dat je die 
dus wel mee neemt in de beslissing om inderdaad via de blockchain wat te gaan 
doen.   
  
Speaker 1 [00:16:02] Ah super heel duidelijk nu voor het onderzoek, eh welke 
stappen zou je dan chronologisch doorlopen die je op noemt? Je noemt het al, eerst 
ga je afwegen, kan het ook op een andere manier?. Daar komt een stukje regulering 
aan te passen en de haalbaarheid. Zal je zelf, als je nu terugdenkt, een een die stap 
op volgorde kan zetten van eh, Stel je   
  
Speaker 2 [00:16:38] Even denken hoor. Euh, dus dus. O ja, hoe de transitie naar 
blockchain? Dat is lastig denk ik.   
  
Speaker 1 [00:16:45] Uhm ja, maar kan ook gaan en ga je alle mensen bij 
betrekken? Ga je euh. Kijk naar de eisen. Heb je daar bepaalde stappen?  
  
Speaker 2 [00:16:54] Ja, ik heb ik de moed van wat nu een nieuwe, leuke project 
misschien uih het heet Axon heet dat en wat eigenlijk doen doordat alles helemaal 
ongereguleerd is. Zij bieden eigenlijk een soort compliant shield op de hele Defi Euh 
markt. Zou dat? Uh uh bijvoorbeeld uh PWC of uh KPMG ofzo. Dat soort bedrijven 
zitten zij dan maar aangesloten van die big4 eigenlijk? En dan is het ook voor 
bijvoorbeeld en banken die allemaal die die die die die compliance hebben en die 
daaraan moeten voldoen. Is het ook makkelijker om in de DEFI space actief te gaan 
worden? En als het wel een leuk wat je nu ziet? En het was een beetje een idee. 
Van Uhm, hoe heet het een beetje wilde cowboys die maar van alles doen. Maar wat 
je langzaam ziet is dat het dus samengaat klonteren met de met de huidige wereld 
dus. Vanuit die vraag van jou. Euh van zou ik me kunnen bedenken dat die axon die 
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helpt dus eigenlijk een normaal bedrijf om heel nou ja, makkelijk is het sowieso, 
maar om gewoon legaal en volledig met met volledige compliance  ook die wereld in 
te stappen. En uhm. Euh ja dat dat is. Ja dat dat zie je wel. Dus die partij helpt daar 
wel weer wel weer bij. Dat is ook wel grappig, maar wilt.   
  
Speaker 1 [00:18:15] Ja heel goed. Als je die vasthoudt, die Axon. Euh, dat is 
eigenlijk wilt uitrollen. Kan je dan iets zeggen over de criteria daarin leidend zijn en. 
Tijdens de optuigen van het project gaat het dan over schaalbaarheid of zijn het de 
kosten en privacy. Misschien wie toegang krijgt op de alle zamen zaak?   
  
Speaker 2 [00:18:36] Oh, nou, ik moet zeggen ik heb whitepaper en heel snel 
doorgelezen, ik heb ik eigenlijk niet heel goed. Maar ik weet wel dat ze naar me 
wijzen. Ja, wat een ik. Ik denk dat het gewoon het echte het compliance is waar zij 
euh, de zin in uit gaan blinken. En uhm, want anders kunnen traditionele bedrijven 
ook die stap niet maken. Dus het lastig is natuurlijk. Kijk, je bent gewoon een 
pseudoniem adres, gewoon zo'n publiek adres bij. En euh is allemaal leuk. Maar ja, 
iedereen zijn dus wat jij ook ziet is dat ze in Europa nu bezig zijn omdat er wat meer 
te gaan reguleren na hoe ze dat willen gaan doen. De vraag mij maar raak maar 
waar. Want wat het grappig is is is dat dat hele. Dat dat framework van regelgeving 
die moet opgeven moment op crypto passen waardoor crypto ook toegankelijk wordt 
voor traditionele bedrijven. En daar is Europa wel mee naar die zeggen. Oké, dit zijn 
de regels en we kijken wel af hoe we het gaan handhaven en. Maar dat is wel een 
begin stap van. En je ziet dus nu ook partijen die daar al op inspelen die daar al een 
framework over gaan bouwen. Uhm. En dat is ook wel een beetje een paradox, want 
crypto is heel is ooit is begonnen. In 2012 met cyberpunks en mensen die anoniem 
willen blijven en dat soort dingen eh op. En en en dan zie je nu en tien jaar later dat 
het dat het eigenlijk de andere kant op gaat en dat.   
  
Speaker 1 [00:20:10] Volgens de regulering komt eigenlijk wel al meer naar kijken 
en alles zit er een beetje te meer, het hoeven niet meer de cowboys te zijn. Je noemt 
al verschillende projecten en het hoeft niet om per se om axon gaan of iets 
dergelijks. Stel, je zou nu meewerken aan het aan de beginfase van een nieuw 
project of systeem of iets dergelijke kan je dan bedenken wat mogelijk obstakels of 
risico's zijn. En dan gaat specifiek om tijdens het selectieproces. Dus voordat je een 
project zijn begint, zijn een paar risico's of obstakels waar je tegenaan kan lopen?  
  
Speaker 2 [00:20:47] Obstakels, ja! Je kan denken hoe het je hebt in devs die je die 
die die zijn echt gigantisch duur. Dat zijn obstakels toch?  dat bedoel je toch?   
  
Speaker 1 [00:20:55] Jazeker   
  
Speaker 2 [00:20:57] dus als je gaat kijken dan zie je bedragen voor die RUST 
developers op Ethereum. Euh, wat eigenlijk? Rust is eigenlijkeigenlijk een 
programmeertaal wat bijna niemand doet. Uhm, als je je app gewoon echt bedragen 
vanuit ik zie voorbijkomen 45 eh 50 tot 100 k per maand om om een project te doen 
voor een rustdeveloper dat is echt. Dat is best wel een obstakel hoor. Denk ik voor je 
investeerderskosten. Nou is wel het voordeel op blockchain kijk, alles is transparant, 
dus mocht iets al één keer gemaakt zijn dan kan je eigen copypaste doen. En dan 
deployen. Dan kopiëer jij gewoon een kopie van het contract, maar dan onder jouw 
eigen beheer dus. En dat kan je in de reguliere wereld niet dus. Het is een obstakel 
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als je iets innovatief zou doen in één cryptowereld. Maar als iets al bestaat dan dan 
is het gewoon een kwestie van CO kopiëren, plakken zeg maar. Uhm. Dus dat wat 
was nog meer vraag?   
  
Speaker 1 [00:21:50] Het is inderdaad zeker dat ze een obstakel. Misschien heb je 
dan alle risico's die dan vroeg in het proces eigenlijk al zouden identificeren?  
  
Speaker 2 [00:21:57] Risico? Ja, yep. Uhm. Oh ja, risico risico. Kijk, je hebt wel a 
stel mocht een. Je hebt hier dus een en en een public en private key. Dat is eigenlijk 
jouw toegangsleutel tot tot iets, dus stell maar wat jij maakt. En ja, deployed een 
contract met met jouw project maakt verder niet uit wat. Uhm. Dan kan jij. Je kan het 
op twee manieren instellen. Je kan zeggen oké, ik mag het nooit meer aanpassen, 
niemand mag aanpassen. Het draait gewoon op het moment dat je dan wat we 
aanpassen. Is dat een probleem? Natuurlijk. Daar kan je een contract gaan die 
plooien, want je kan het gewoon copypasten en veranderen. Als je voor optie twee 
gaat en dus zegt van oké, ik kan met mijn toegang sluiten op mijn publiek en privaat 
kan ik het. Mag ik het zelf aanpassen? Die rechten geef ik mij zelf in dat contract. 
Dan heb je het probleem van OK. Wie heeft toegang tot tot jou public en private key 
is dat de developer die hij extern gaat inhuren? Uhm, die moet wel. Die moet dat wel 
hebben om het contract te deployen. Dan kan je ook zeggen ok, ikgeef je een 
andere key om het eenmalig te de plooien. Maar iemand moet die hebben. En 
uiteindelijk, als jij het weer wil aanpassen moet je een developer weer toegang 
geven. Dus uhm, en jij kan niet zoals je dat nu met een centraal systeem heb. Ik 
geef je af toegang en dan sluit ik je meer af. Zeg maar nee, want jouw publieke en 
private die zijn uhm ja die die zijn, die staat vast zeg maar die kan niet veranderen. 
Uhm, dus. Dat is dat is ook op zich best wel een risico denk ik. Vond ik voor een 
bedrijf om om over te gaan. Er zijn er ook wel weer oplossingen voor door 
bijvoorbeeld een multisig, dus je geeft een aantal mensen een naam. Ah, ik had een 
naar een adres met een met een sleutel en jij moet bijvoorbeeld drie van die 
personen hebben om om om die wallet of om de wallet/ contracten toegang te 
krijgen. Dus daar zijn op zich wel, maar toch blijft dat zo. Stel jij raakt dus je private 
public key kwijt. Bent is alles kwijt, dus dat is wel het is het is gewoon eigen beheer. 
Want wat nu zo is is als jij. Als jouw data bij je systeem bijvoorbeeld offline gaat, nou 
ja, dan worden d'r altijd backups gemaakt. Ik heb ze gemaakt en jij belt met even je 
host op en Je zegt van hé jongens, uhm, ik ben het, ben het verloren naar de 
garage. Vraag Oké, wie ben je? Wat is je geboortedatum? Weet ik veel wat ze 
allemaal doen? Uhm, en nu kunnen, zij er weerbij. Maar bij Blockchain als jij je keys 
kwijt bent, dan kan jij daar kan jij niemand bellen over. Er Is geen overkoepelende 
instantie die jij kan zeggen, van he kan je mij helpen? Het is gewoon. Dus dat het 
risico is je heel kort gezegd is gewoon je eigen verantwoordelijkheid.   
  
Speaker 1 [00:24:41] Ja, wel een flinke verantwoordelijkheid he. Het kan een groot 
risico worden als je het niet goed indekt   
  
Speaker 2 [00:24:42] Ja, ik heb het ook joh. Ik heb met die euh walletjes. Want daar 
zit ik heb drie van die ledgers die daar heb je hierbij en die ligt thuis bij je vader/ 
moeder ligt in een kluis in de kluis, een stalen plaat op alles in de fik vliegt en niks 
doet het meer dat je alsnog toegang krijgt. Dan moet je wel even nadenken 
natuurlijk. Uhm. Euh. En het t is niet zomaar je. Je belt iemand op en die fikst het 
effe voor je. Dus je moet wel een beetje tech savvy zijn om om dat te kunnen.   
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Speaker 1 [00:25:12] Hard aan het meetypen ondertussen. De volgende vraag is 
misschien wat specifiek. We hadden het eerder over die activiteiten, die misschien 
plaatsvindenbij het managen van een blockchain gebaseerd systeem gaat. Daar 
werden niet heel concreet in, maar gaf wel aan ja natuurlijk. Toetsen kan het niet op 
een normale manier? Hoe ga je om met regulering en compliance? Hoe haalbaar is 
dat allemaal. Je noemde net ook bepaalde risico's bijvoorbeeld over de toegang tot 
de keys, maar ook de kosten van de developers., zou je de vogels zouden risico's na 
een beetje moet gaan bepalen? Wanneer zou je risico's nou moeten bepalen, Is is 
dat helemaal in het  begin van stadium voor je begint? Of kan je die dingen nog 
halverwege het proces misschien daar doorheen fietsen? Heb je daar zicht op?  
  
Speaker 2 [00:25:50] je nou ja, ik. Ik denk dat het lijkt. Het Lijkt mij dat mocht jij iets 
iets willen gaan doen, dan ga je eerst even kijken. Oké, wat zijn de stappen? En dan 
zeg jij voor de risico's en de. Eerst zou ik alle risico's en voordelen afstrepen. Nou, 
als je dan zegt we gaan ermee door, maar dan ga je daar mee door. En dan maak je 
eigenlijk een stappenplan toch van Jo. Wat? Wat? Wat zijn de obstakels die we 
moeten gaan doen? Dus welke poppetjes moeten we waar bij betrekken? En uhm. 
Euh. En en en wat is er? Wat is er nodig qua qua wetgeving bijvoorbeeld ook een 
dingetje? Als die wetgeving verandert? Die kan op elk moment. Dat kan niet 
veranderen. Dus je kan wel iets gaan plannen en over een over een jaar iets aan 
doen. Maar ja, misschien moet je dan weer opnieuw beginnen met plannen, dus dat 
is denk ik ook waarom echt echt instituties nog niet echt er klaar voor zijn. Want dat 
zijn ja die moeten gewoon euh, met een board of directors van vijf mensen en jaren 
discussiëren. Uhm, dus dat dat gaat vrij traag. Maar ik, ik denk om effe terug te 
komen op die vraag. Ja ik, ik denk dat je altijd wel als je iets gaat doen naar buiten 
blockchain om je eerst eens gaat kijken of het haalbaar is, toch?   
  
Speaker 1 [00:27:03] Ja, ja absoluut. Die wetgeving specifiek, is dat ook niet 
gewoon een soort risico die wisseling in de wetgeving zou je kunnen wegstrepen als 
risico voor blockchain projecten?  
  
Speaker 2 [00:27:18] Ja hoor, ja absoluut. Ja, ja ja, dat denk ik ook wel. Als er als ik 
een voorbeeldje kan noemen en je hebt bijvoorbeeld dat Bitonic en Lightbit dat zijn 
de Nederlandse bitcoin euh  boeren die moesten van de DNB. Moesten ze een 
licentie halen met het idee van nou als jullie een licensie halen , dan wordt het 
allemaal gereguleerd. Daar moet ze zelf voor de kosten opdraaien. Dus het is 
ergerlijke zelf regulatie. Maar je betaalt, betaalt het zelf. Het is dus dat programma. 
En dan heb je nu dat ze daar weer op voorbij voor op op op op voortborduren vanuit 
de DNB, ook vanuit Europees oogpunt. Dat je ineens weer allemaal verschillende 
regels hebt, met met met klanten die bepaalde dingen wel en niet kunnen en euh 
adressen moeten toevoegen. En dat soort dingen. En zou worden echt een heel 
grote rompslomp om zoiets te gaan doen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld 
een en een bitcoin platform wil opzetten in Nederland of in Europa, dan hou je nu 
rekening met iets naar je je. Je bouwt wat en je je. Je investeert er wat in en je bouwt 
het. En met dat jij je investering aan het terugverdienen bent, kan het zomaar zijn dat 
ze dat ze nog meer uit het eigenlijk het narrowen. Dus jazeker, ik denk dat dat die 
onzekerheid wat betreft wetgeving wel zeker een risico is. En daarom zie je ook dat 
al die bitcoin bedrijven die een serieus project hebben, die pleiten er ook gewoon 
voor van ja jongens, geef ons nou gewoon duidelijke handvaten van wat. Wat 



61 
 

kunnen wij doen? Dan weten we ook waar we staan van nu ja, wat ik zeg. Nu is het 
zou iedereen gaat maar een beetje op de Kaaimaneilanden zit hij die doet, maar wat 
weet je wel? En uiteindelijk word en daar word daar die die hele sector ook niet 
veiliger van.   
  
Speaker 1 [00:29:00] Nee precies. En het vraagt goed terug naar de volgende vraag 
waar het dus ook over de activiteiten daar is. Het selectieproces zoals je noemt 
welke stap moet men er nemen? Je doet. Heb je daar documenten vanof 
documentatie? Zijn de dingen bekend over welke stappen je zou moeten volgen 
tijdens zo'n het uitrollen van zo'n blockchain systeem is nog normaal. Euh, eigenlijk 
onbeschreven?   
  
Speaker 2 [00:29:21] Ja nou wat ik wat ik ik weet niet of het heel interessant is 
vanuit een idee in in investeerders perspectief. Maar waar ik gewoon mee kijk is is 
niet echt een document, maar gewoon vanuit mijn hoofd van joh. Is het, is het 
innovatief? Uhm ja, nee nou, dan ga je kijken als het niet innovatieve is oké. Voor 
wat zijn dan de kopierende partijen? En hoe hebben die partijen het gedaan in de 
markt? Als het wel innovatief is de prijs kijk op prijs zit er een capabel team achter. 
Zijn hethet niet allemaal. Ja uh, gasten met nul werkervaring, nul connecties. Want 
connecties is alles in die crypto markt en dat is de volgende stap. En vervolgens ga 
je kijken naar hoe zijn Tokenomics ingedeeld? Dat is eigenlijk. Je hebt een aantal 
tokens en die krijg je niet meteen. Maar die worden bijvoorbeeld verdeeld over de 
komende weet ik veel komende twee jaar per maand zou krijgen een deeltje dat. Dat 
is allemaal verschillend en heb je ook om al verschillende prijzen en verschillende 
vestingsdeals van iedereen. Dan ga je kijken waar. Ja, is het wel interessant om dat 
te doen of gaan? En zo meteen allemaal mensen met die coins veel goedkoper 
krijgen. Allemaal op de markt dumpen waardoor de prijs naar beneden gaat. Dus Da. 
Maar ja, is dat? Ja, ik weet niet of dat heel  heel erg aansluit op die vraag van jou 
eigenlijk.   
  
Speaker 1 [00:30:40] Tja, ik denk zeker voor een groot deel welwel dat de markt al 
kenbaar dat ik niet een heel erg fors stappenplan is. Maar dat er wel degelijke heel 
veel afwegingen worden gemaakt voordat je aan zoiets begint.. Volgende vraag en 
we zijn er bijna hoor, maar is de. Heb je wel eens aan een blockchain project 
gehad,  zijn steen of project zit? En  Euh, of betrokken als investeerder wat dan ook 
met achteraf ineens risico's aan licht komen komen die je niet van tevoren wist.   
  
Speaker 2 [00:31:08] Oh ja, absoluut hoor. Euh ja, best wel veel. Maar dat zijn 
risico's die je niet wist. Dat denk ik niet, want je gaat wel erin met het idee van ja om 
te kijken. Als je in een traditionele markt 8 procent rendement per jaar had, moet je 
wel uitkijken dat niet je geld kwijt bent natuurlijk. Maar als je in de cryptowereld gaa 
dan heb je getallen van keer 50. Van je inleg, keer 70 ik had laatst  130 bijvoorbeeld 
op één munt. Ja, dat ga je niet kijken van oh jongens. Wat zijn de risico's dan? Is het 
eigenlijk gewoon wat ik net ook al zei? Euh, met dat project van ja ff snel die 
Whitepaper doorlezen. Is het logisch om dit te gaan doen. Nou ja, klinkt wel leuk ok. 
En dan ga je ervoor uhm. Uhm, ik denk dat snelheid hebben meer meeweegt dan 
echt alles tot op de bodem onderzoeken. Maar dat is zeker wel voorgekomen hoor. 
Dat developers gewoon of dat hij dat team niet euh, dat het misschien niet bestond 
of dat het ineens weg was. Weet je wel met de ment alle centenofzo? Ja. Of wat je 
ook heb is dat. Je hebt bepaalde ideeën. Ik  en eigenlijk voor dat dat ze dus een leuk 
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op op whitepaper niveau wel leuk theoretisch iets hebben. Alleen in de praktijk blijkt 
het veel te moeilijk te zijn en veel te omslachtig allemaal. En dan is het risico dat je 
gewoon weer eh v weerwoord voorbij wordt gerend door en door een ander project 
die dat al heeft opgelost. Dus wat je bijvoorbeeld hebt is maar dat hij Etherieum die 
uhm uh, die transactie die hoog wordt omdat de transacties per seconde 
bijvoorbeeld laag zijn waar toen ze daar eens mee begonnen zijn in 2014. Toen 
hebben ze daar helemaal geen rekening mee gehouden dat Etherieum zo groot 
werd dat het geen 7 transacties per seconde aankon. Uhm, na nu een paar jaar later 
blijkt dat wel zouden zijn. Ja, en dan zit dus toch in je in je in je code van je zijn. Een 
probleem dat je dat niet ineens heel makkelijk kan scalen. Ja. Uhm. Dat is in in in 
Bitcoin trouwens ook gebeurd. Daar is nog een soort rel over geweest met Bitcoin 
cash en  normaal bitcoin dat mensen zijn. Dat weet je wat dat die die blokken, k die 
blokken van 10 minuten. Daar kan je één MB aan transacties in doen. Elke 
transactie is weet ik van bepaalde grootte. Dat hangt af van de bytes. Uhm, nou. 
Daarom kan je heb je dus alimentatie op je op je bijvoorbeeld je transacties per 
seconde. Nou heb deze ook een daar is dus is een fork geweest, dus er is één zijn 
en die gaat naar twee Chains uhm. En ze hebben eigenlijk gezegd ok die 1 MB block 
size die doen we naar naar twee en bij dan kunnen we in plaats van 5 transacties 
kunnen we er 10 doen. OK in alleen een probleem. Ja, maar wat je gaat krijgen is 
dat je in de toekomst mensen die de blockchain willen synchroniseren. Die moeten 
dus elke 10 minuten A en B gaan downloaden. En als je dat blijven doen dan blijf 
je  Dan blijft en dan krijg je op een gegeven moment blokken van weet ik veel 
256MB en en 1 GB en wat, succes met je blockchain synchroniseren dan? Ehm, dus 
dat is dat is wel daadwerkelijk een probleem geweest. En dat is trouwens nu nog 
steeds met ether  nog steeds een probleem waardoor je bijvoorbeeld voor een 
transactie 14 dollar betaalt op Etherium. Euh ja, dus daar ga je alleen maar het doen 
als je m als je a. Als je portemonnee dat toelaat ga je niet doen voor een voor een 
betaling van 5 euro aan waarde zeg maar. Dus uhm ja, dat is wel degelijk een risico. 
Het risico is dus dat je een omdat het zo innovatief is dat je een probleem tegen kan 
komen over een paar jaar waarvan je eigenlijk nog niet wist dat het een probleem 
was. Uhm, en dan krijg je dus heel veel andere spelers op de markt. En dat zie je 
bijvoorbeeld nu ook met euh, met dat Solana. Die kan echt. Weet ik veel van 10.000 
transacties per seconde doen en die is best wel wat marktaandeel van dat Ethereum 
afgepakt. En het zijn allemaal verschillende teams natuurlijk. En dat is wel een leuke 
dat. Die innovatie gaat zo snel en Solana heeft nu ook weer een probleem. En daar 
zijn nu weer andere dat aan en oplossen zeg maar. Dus. Ehm ja, dat blijft een beetje 
en blijft een beetje gaan zeg maar. Dus zelfs in de blockchain wereld is het niet 
allemaal perfect.   
  
Speaker 1 [00:35:29] Precies, goed goed i het is een beetje een pietluttig, maar je 
noemt  bijvoorbeeld ineens zijn alle developers weg met de centen of de 
schaalbaarheid valt tegen. Waarom zijn dat nou euh, grote risico's? Als je er later 
achterkomt? Wat is het gevolg als de schaalbaarheid toch slecht blijft? Is het dan 
niet goed voor investering? Is het slecht voor het  project? Wat zijn nou een beetje 
de de dingen die dan? Ziet gebeuren?  
  
Speaker 2 [00:35:51] Er kijk op lange termijn het het is natuurlijk. Het is een beetje 
de wet van euh, ik weet niet hoe je dat noemt, maar je bent te succesvol. Dus kan 
jouw Blockchain dat niet. Weet je wel net die transacties per jaar te zien? Euh ja, is 
dat erg? Na niet alleen maar goed dat jouw systeem niet meer aankan, want dat 
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betekent dat je met opschalen ja, allemaal prima alleen het. Het risico is natuurlijk 
dat op het moment dat het zo native zit dusdanig dat dat er gewoon andere partijen 
zijn die aan voorbij rennen. En uiteindelijk wordt jouw blockchain minder en minder 
gebruikt. Dat is denk ik wel het ja dat gewoon het risico natuurlijk. Ja ja. O ja, 
natuurlijk niet beetje bij de oorsprong, dat is het geloof ik. Ja, een wet van de 
remmende voorsprong met de energie industrie is zo'n hele revolutie in in Engeland. 
Dat was ook zo'n probleem voor.  
  
Speaker 1 [00:36:49] Dat wordt een mooie oneliner voor het onderzoek..Het is nu 
tijd voor de laatste vraag. We hebben het beste veel gehad over het selectieproces 
van het blockchain gebaseerde systeem?  Wat doe je dan van tevoren? Tijdens het 
selectieproces van een blockchainsysteem en de risico's die je nu ziet? Eh, zei je 
achteraf gezien inderdaad. De meeste van deze dingen van kunnen indekken, of blijf 
je erbij te zeggen ja, heel veel van deze dingen kan er niet echt voorspellen. Daar 
moet echt gaande weg achter komen.   
  
Speaker 2 [00:37:12] Ik denk het tweede inderdaad en uhm. Natuurlijk, als je een 
systeem bouwt, dan hou je dus rekening met bijvoorbeeld problemen die nu bekend 
zijn. Dat ga je sowieso doen. Maar ja, toekomstige problemen, dat kan je nog niet 
echt. Dat weet je nog niet, dus daar kan je niet echt oplossen. En dat is eigenlijk ook 
de kracht van het investeren wat ik doe. Ik doe gewoon, ik investeer in uhm, ik, ik ga 
kijken. Oké, wat zijn toekomstige problemen die gaan voorkomen? En welke 
projecten lossen dat probleem op? En uiteindelijk is dat tussen een en een een 
schijn die marktaandeel gaat krijgen. Want of of het probleem moet op een andere 
manier op een makkelijke manier worden opgelost. Dat zou ook kunnen. En er is dus 
ja dat. Euh. Dat was de strategie aan het begin wat ik deed ja.   
  
Speaker 1 [00:38:02] Ja, het klinkt eigenlijk wel logisch.  Je kan het probleem dan 
juist voor zijn door in de de juiste mensen de juiste projecten te investeren en dan 
niet hebben juist misschien profijt van datprojecten het wat minder, wat minder 
doen.. Dit zijn mijn vragen geweest, heb jij nog zelf onderwerp waar je over wil 
uitweiden? Hoe meer toelichting bij geven?  
  
Speaker 2 [00:38:24] Ik wil nog, want dit onderzoek is dus voor euh, eigenlijk. 
Bedrijven die weten in de toekomst die eventueel te denken om iets te gaan doen 
met Blockchain toch  
  
Speaker 1 [00:38:35] Ja, precies dat is zo'n beetje de insteek. Euh ja, zo precies.   
  
Speaker 2 [00:38:40] Kijk, ik denk eerlijk gezegd op het moment dat jouw 
bedrijfsproces nu al loopt. En het is niet. Efficiënter kostenefficiënt om op op een 
blockchain na te gaan doen. Wel echt een slechte advertisement. Maar eigenlijk 
zeggen laat het zoJe hebt al een werkend systeem en uhm. Misschien is blockchain 
iets te omslachtig om er zomaar naar over te gaan. Ik heb ook wat wat Paul 
trouwens doet met het digitaal ondertekenen hij is oude completion voor mij voor the 
record wat hij doet. Hij heeft ook gewoon besprekingen in Uhm in die gemeentehuis 
en zou dat die voor een zaaltje van een van mensen uhm, hoe heet het een 
presentatie moet houden. En eigenlijk wat je ziet als hij zegt wanneer je a jongens, 
we hebben het allemaal gaan willen om op de blockchain, het vastgaan leggen en 
zo. Al die data weet je wel dan. Dan zie je eigenlijk tenminste wat ik van hem hoor 
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dat mensen echt meteen met zo'n kwijlende mond zitten ook wat weet je wel of een 
soort magisch woord is ofzo. Dat dat dat dat blockchain ow is. Het is het helemaal. 
Uhm dus ik ik. Ik zie het ook zeer zeker wel als een soort van hip slash buzz woord 
idee van ja, als jij een pasje hebt met iets en jij jij roept effe blockchain het 
tussendoor dan dan? Dan gaan alle ogen me meteen zo weet je wel. Uhm. Na. Dus 
als je het niet nodig hebt het niet doen,  
  
Speaker 1 [00:40:23] Hey bedankt hiervoor. Ik zal de recorder stoppen, en dan 
praten we nog even bij.  
  

● Interview 2: JS02 
Bedrijsnamen op verzoek van geïnterviewde verwijderd met ‘v.d.o’ (verwijderd door onderzoeker).  

 

Speaker 2 [00:00:06] Even kijken, is ie nou begonnen? heb jij een melding dat die ie gaat opnemen?   
  
Speaker 1 [00:00:09] Ja, ik heb wel, ik krijg dat die gaat opnemen. Ja en uh brandt ook een uh dingetje in hoek 
van scherm.   
  
Speaker 2 [00:00:16] Super. Zeg ja, bedankt allereest voor uh meedoen aan ‘t onderzoek. Ik zou eigenlijk willen 
beginnen met een korte introductie. Zou je kunnen aangeven. Uh hoe je carrière tot dusver er uitziet?   
  
Speaker 1 [00:00:28] Ja, maar goed. En en nogmaals, h zoals ik heb aangegeven eerder. Uhm. Mocht ik 
bedrijfsnamen noemen, dan zou ik graag willen dat die geanonimiseerd worden. Uhm, en voor de rest ja de ja, 
hoe zag mijn carrière daar uit zeg maar. Ik heb om te beginnen ruim twintig jaar gewerkt (v.d.o) als een uh 
ontwikkelaar/analyst/it/lead it /een architect voor het uh helpen ontwerpen bouwen van uh risk management 
systemen in de uh global market, risk share en pricing hoek. Uhm, dus vanuit daar ben ik uiteindelijk in 
tweeduizend uh. Zestien uh. Terechtgekomen in het blockchain lab van (v.d.o). Uhm, waar ik ben begonnen 
met het ontwikkelen van use cases rond blockchain technologie en uh die dan gericht waren opuse cases die 
uh belangrijk gevonden werden voor de bank. En een van die use cases die ik heb onderzocht en waar ik dus 
met name uh veel ook veel tijd in had gestoken. Uh is uh de uh commodity trade en commodity trade finance 
hoek. Uh, zeg maar een hoek waar de de use. case zeg maar ontzettend gebaat is bij de de blockchain 
technologie. Uh, omwille van de de transparantie die het mogelijk kan bieden en de process gerichtheid zeg 
maar die het kan ondersteunen. En uiteraard moet je dan nog wel uh beseffen dat je dat te maken hebt met 
uhm privacy elementen. Uh en die privacy elementen en identities die je kunt gebruiken in. Uh, in combinatie 
met blockchain technologie zijn ook vaak uh researchterreinen. Waarmee ik mij heb bezig gehouden binnen 
(v.d.o). En ook een zero knowledge. Uh, is daarbij een bod gekomen, zeg maar waar je dus uh zich zero 
knowledge technologie gebruikt, zeg maar als versterking versteviging van uh de blockchain implemetaties en 
implementaties die doorgaans kunt bouwen. Uh, ik ben vanaf uh blockchainlab ING ben ik uhm uh doorgegaan 
als uh CTO van een uh bedrijf in uh Zwitserland, (v.d.o). Uhm I was dat CTO, zeg maar die startup. Die we dus 
ook hebben helpen opbouwen en waarvoor de technologie en het technologiepark uh  heb selecteerd. Mede 
geselecteerd. Uh, dat heb ik twee, twee een half jaar gedaan. Daarna ben ik zelfstandig geworden en als 
consultant adviseur adviseer ik uh startups en en help ikdie ontwikkelen zeg maar om zoveel mogelijk dezelfde 
soorten problemen te voorkomen. En ik ben uh nu. Uhm recentelijk sinds sinds uh, vorig jaar mei eigenlijk uh 
werkzaam voor (v.d.o). En daar zijn we ook weer op basis van blockchain technologie een commodity 
exchanges aan het bouwen. Uhm, en ja, dat is maar mijn laatste ac- en de huidige activiteit.   
  
Speaker 2 [00:03:41] Een hoop ervaring zeker.  
  
Speaker 1 [00:03:43] Ja is goed. Er is een bromvlieg mijn kamer binnengekomen . Maar goed, uh ja dus dat is 
eventjes mijn uh mijn pad. Ik ga hem even buitenlaten, moment.   
  
Speaker 2 [00:03:57]  natuurlijk.   
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Speaker 1 [00:03:59] Ook of zo. Ah bah. Die is weg. Ook wel heel irritant. Hij is weg. Laat ons raam even open 
staan om dan kan ie zelf naar buiten. Kan niet missen. hij is open. Die is zo weg. Uh. Ja ja, dat ze even mijn uh 
mijn loopbaan. En uhm. Ja, maar goed, uh la, laten we gewoon uh. Even de vervolgvraag afwachten eerst  
  
Speaker 2 [00:04:41] Jij hebt een hoop ervaring al in de in deze branche. Ik ben benieuwd wat jij verstaat 
onder een op blockchain gebaseerd systeem. Zou je uh ja mij dat kunnen uitleggen.   
  
Speaker 1 [00:04:52] Ja en als uh, dus blockchain technologie voor mij is belangrijk omdat het eigenlijk een uh 
een database kan zijn een state machine kan zijn zeg waar die zijn state vasthoudt en en waar niemand zeg 
maar de autoriteit heeft om single handed dat die staat te gaan variëren. Dat is voor mij de grondgedachte. 
Uhm dus dat is maar uh n van de belangrijkste aspecten. Uh de de autonomie van de mensen, zeg maar die 
blockchain uh kunnen onderhouden. De eerlijkheid van bij uh de stemming met de pen zeg maar uh uh 
gewisseld wordt van de ene partij naar de andere om die steeds bij te werken. Is dat niet steeds dezelfde partij 
die state bijwerkt. Uh. Dus als er sprake moet zijn van een eerlijke gecontroleerde administratie op die op die 
uh database, die state vind ik belangrijk. En dat, voor mij is eigenlijk een blockchain. Uhm uhm. Ma-machine of 
uh ja implementatie zeg maar. Waar je dan een businessmodel? Uhm uh ja, je hebt zeg maar wat wat baat 
heeft bij waar je met name die features. En dan uhm, kom je dus al heel snel op een op een soort van uh twee 
splitsing? Uh, terecht zeg maar ook van van gedachte systemen rond deze technologie. De ene partij die uh, 
die is de anarchist zeg maar die uh blockchain uh begonnen is om banken zeg maar buitenspel te zetten. En uh 
het recht uh terug te geven aan de mensen zelf, zeg maar. En nu open. Uhm open blockchain. Uh publieke 
open blockchain zeg maar. Iedereen kan z'n eigen identiteit creëren. Iedereen kan z'n eigen uh blockchain 
node creëren. Iedereen kan z'n eigen transacties maken, z'n eigen contracten neerzetten en en een mensen 
kunnen nog vrij gebruik van maken. Precies dat voor mij is de meest pure vorm van blockchain technologie. En 
dan heb je hele zenuwachtige grote organisaties of banken waar ik dus voor heb gewerkt. En die denken dat, 
dat moet een permissioned blockchain worden, want uh kunnen dat niet. Uh hebben. Zeg maar dat een een 
dark actor zeg maar zich mengt in uh in in onze wereld en ons systeem en potentieel gewoon ons smart 
contract compromised en misbruikt. En en dat vind ik eigenlijk de onechte blockchain implementaties. Ja dus. 
Uhm ik, ik ben uh Opgegroeid in het banksysteem en het bankdenken rond dat element. En ik zie ook dat de 
banken en de grote organisaties daar ook een steeds een o toch een een een ander beeld bij zijn gaan 
bouwen. Uh, ik werk nu veel liever aan een blockchain model zeg maar, waarbij je dus uitgaat van publieke 
open uh systemen waarbij je dus wel iets moet doen om de privacy daarin te waarborgen en ook de identities 
te kunnen controleren. Omdat vaak moet je zeg maar ook uh kunnen bewijzen dat een bepaalde persoon 
namens een bepaald bedrijf iets gedaan heeft. En als iedereen een identiteit kan creeëren zoals op een publiek 
netwerk, dan ontstaat er het risico, zeg maar dat mensen dus meerdere identiteiten kunnen hebben, een good 
en een bad identiteit. En en en ja dat dat is, dat is misschien voor sommige business cases, zeg maar iets wat je 
absoluut moet reguleren omdat je dus ook te maken met regelgeving die vereist dat jij je klant kent. Uh, en je 
kent die klant dus echt niet op t moment dat iemand zijn eigen identiteit kan creëren en kan aandragen dus 
het onboarding aspect, zeg maar customeron boarding voor je bedrijf. Op die applicatie op bedrijfsniveau, dat 
is dan essentieel zodat je de mapping weet van deze bedrijfsentiteit is gemapt aan deze zelfgecreërde 
blockchainidentiteit en en je test dat door een in een dialoog zeg maar iets te laten ondertekenen met private 
key die bij een blockchain entiteit hoort op een door jou gekozen moment. Elkaar.   
  
Speaker 2 [00:09:18] Helder. Hé je gaf ook aan dat je aardig wat ervaring hebt met op blockchain gebaseerde 
systemen. Zou u nog kort kunnen benoemen bij welke selectieprocessen u betrokken bent geweest, wat voor 
projecten het waren en in welke rol, et cetera?   
  
Speaker 1 [00:09:31]  Ja, de projecten, daar kan ik niet zo gedetailleerd over over praten uiteraard. Maar ja, 
het zijn gewoon significante uhm, applicaties geweest zeg maar die echt uh miljoenen uh processen 
vertegenwoordigen voor hele grote bedrijven. Dat is wat wat je kan zeggen. Mm hu. En uhm ja, de selectie was 
dus echt gebaseerd op basis van technologie. Dus we hebben daar gekeken naar bijvoorbeeld. Ethereum based 
blockchain implementatie. Corda-based blockchain implementatieof iets wat dat blijkt en hyperledger 
blockchain implementaties. dus uhm. En andere variaties op dat thema. Dus bedrijven die daar iets mee 
kunnen en en dus ook de kracht uh en de uh hoe goed te mappen op op de B op de de bedrijfsprocessen die 
proberen te modelleren. Zeg maar dat dat dat is het onderzoek wat we gedaan hebben met name. En dan 
inderdaad ook van ja, hoe creëren die die identiteit en hoe creëer is zeg maar? Een wereld waar sommige 
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transactie details gewoon alleen voor de koper en de verkoper blijven en dus niet uh zichtbaar of uh uit 
vindbaar worden voor de rest van het netwerk.  
  
Speaker 2 [00:10:57] Uiteindelijk krijgt men niet gecommuniceerd. Verschillende projectleiders ook had 
meegedaan. Hoe zou je de doelen van deze projecten kunnen kunnen noemen? Het hoeft niet niet heel erg in 
details als het te gevoelig ligt, maar zijn een paar voorbeelden van use cases kunnen opnoemen waarvoor 
werd gekozen?  
  
Speaker 1 [00:11:18] Ja nou blockchain systemen in de context waar ik actief ben geweest. Die uh, die werden 
als interessant. Uh gezien omdat ze zeg maar een logistiek proces ondersteunen met uh meerdere actoren zeg 
maar. En uhm sommige actoren zichtbaar die. Uh, die zie je misschien eens in leven. Of uh n ze in in voor die 
ene treedt. Uh en dus t is dan moeilijk om om meteen uh die partij te vertrouwen. Mm hu. Dus uhm. De de 
onbeheerde ING strategie zeg maar onze partij trombone als als als identity paul meent snijden in je verhaal en 
ze herkennen je ERP systeem. Dat was uh belangrijk omdat mensen dan zeg maar gewoon konden 
communiceren zeg maar en bepaalde details konden delen met die partijen. Uhm, en dat ging zo ver zeg maar 
dat je t had over grote uhm ja commodity. Uh transacties. Uh al die uh, maar ook uh grondstoffen 
aanwakkeren. Uhm, een een trader in Noord-Amerika en afnemer in China bijvoorbeeld. En uh, dat was dan 
een een een voorbeeldcase. Waarbij we dus hebben aangetoond dat de logistiek proces zeg maar omdat die 
moest kon concurreren met een papieren proces. Waar je dus een koerier had die steeds documenten heen en 
weer moest uh, brengen van de ene kant van de wereld aan de andere. Uh ja, d dat. Dat leverde een dermate 
uh zeg maar uh hogere efficiency op. Zeg maar dat logistieke ondersteuning zeg maar door inzicht in stijd, zeg 
maar vanuit al die verschillende uh invalshoeken en het geweldige uh winst uh bleek te zijn voor die industrie. 
En uh, dat was ook n van de reden waarom dat blockchain technologie in combinatie met commodity treedt. 
Financin, commodity strijd, logistiek en logistieke processen waar je dus een koper hebt. Verkoper Maar je 
hebt ook een inspector, zeg maar, die onafhankelijk met een stukje van die informatie de kar wel moet. Uh 
inspecteren. Je hebt een bank die het moet gaan financieren en als niet één bank, maar dat is vaak een 
correspondentie bank. Uh, een financier, bank en een ontvangt bank zijn vaak drie banken bij betrokken en dat 
zijn logistiek. De hele complexe processen niet als stel zo maken in in de werkelijkheid in de huidige 
werkelijkheid dat zo'n zo'n financile operatie bijvoorbeeld heel lang duurt, uh en en heel kostbaar wordt 
administratief om dat te beheren. En mensen hebben vaak stapels papier op hun bureau liggen waar ze 
handmatig doorheen moeten en en koeriers die ze moeten aansturen om documenten heen neer te zingen. En 
daar komt bij dat als je destijds niet helder hebt zegt maar kunnen mensen zeg maar een bepaalde staat 
waarin ze en daarmee zeg maar op fraude lente actie ontwikkelen. In, in en in een dergelijk landschap is dat 
een van de grootste risico's. En dat zie je ook terug in drie soort die die gedaan wordt. Dat uh ja, fraude zeg 
maar over in de in de commodity trading uh hoek is vrij hoog. Mensen die uh blijken dan uiteindelijk een 
voorraad te hebben gefinancierd die helemaal nooit bestaan heeft. Uhm. Uh ja, t is dus als je blockchain 
technologie kunt gebruiken om contractueel vast te leggen, zeg maar dat iemand op dat moment echt uh die 
uh die boorgat heeft gehad. En dan heb je iets meer zekerheid dan wanneer dat een en een stuk papier is waar 
een krabbel op staat die mogelijk uh uh ja gefossiliseerd is.   
  
Speaker 2 [00:15:13] Dan beantwoord je ook al een beetje m'n volgende vraag ik. Je hebt het use case eigenlijk 
al uitgelegd. Uh dan van het technische aspect. Je geeft wel aan, je hebt een bepaalde zichtbaarheid. Uh 
efficiencyslag door blockhain te gebruiken. En hoe zou dit zich verhouden ten opzichte van dat je bijvoorbeeld 
een traditioneel informatiesysteem gebruikt? Uh een database en en dat gewoon uh beschikbaar stelt,  
  
Speaker 1 [00:15:37] Op op op zich. Op zich is dat een hele legitieme oplossing denk ik ook voor de industrie. 
Uhm t uh, het het probleem is eigenlijk dat dat dat niemand uh elkaar vertrouwt zeg maar. H dus uh waar, 
waar ga je die data meestal neerzetten? Zet je je database neer bij de koper? Nou, als verkoper niet zo fraai 
vinden als uh daar apart staat, dan heeft de koper dus wat veel inzichten in al zijn transacties, ook met 
concurrenten. Uhm zegt ie, bij een bureau kan hier of m derde partij dat, dat kun je ze organiseren. Maar dan 
heb je zeg maar een andere partij die ook nog z'n marge moet halen op je transactie. En men gaat de uh 
bijeenkomsten. Uh opportunity, die gaat een beetje aflopen. Ja dus. Uhm ja uh. Het feit dat je zeg maar een 
een dataset kunt kunt creëren zeg maar die bijhoudt en van iedereen, maar niemand is. Mm hu. Maar ook zeg 
maar. En en wie dan ook kunt vertrouwen maakt eigenlijk ook dat je dus ja uh, je kosten je via je risico je 
concurrentiepositie x wat beter uh kunt beoordelen omdat iedereen dezelfde informatie vanaf dezelfde kant 
bekijkt.   
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Speaker 2 [00:16:51] Ja, dus eigenlijk is  vertrouwen.   
  
Speaker 1 [00:16:52] Uh.   
  
Speaker 2 [00:16:54] Een beetje het keyword erin toch? Ja, komt een beetje beetje op neer dat je dat kan 
doen toch...   
  
Speaker 1 [00:16:58] Ja centraliseren dat dat dat kan dat ook. Een single source uh van uh ja, dat kan dus van 
een een honeypod worden zeg maar voor hackers. Uhm, want ze hebben die in de database. Uh, het gaan ze 
die daar toch eens een keertje en gijzelen dan? Dan heeft de hele wereld daar last van. Ja maar t gijzelen 
gewoon van een blokchain netwerk is is is een andere orde. Een ander verhaal daar. Uh, daar werk je 
potentieel meteen al. Zeg maar met al die dark actors die uh die daar in mee mengen. Uh, vooral als je het 
hebt over een publiek. Uh en globaal. Uh ja, een permissionless netwerk. Uh voor een uh, voor een voor een 
hoe heet dat een permissioned uh privé netwerk. Ja, en dan heb je. Wat mij betreft heb je hetzelfde probleem 
als met een centrale database. Dan uh, dan dan dan. Uh nou als iemand uh zeg maar z'n hand kan leggen op 
uh de consensus form. Mm hu. Eerlijkheid bepaald niet wie de  pen mag hanteren. Ja, dan heb je dezelfde 
situatie en de centrale database.  
  
Speaker 1 [00:18:09] En dat is ook mijn inzicht zeg maar geworden Daarom ben ik. Uh ja uh, dat is in zich één, 
inzicht twee is. Als jij een permissioned blockchain moet gaan organiseren en hosten en iedereen moet node 
onderhouden, dan moet ook iedereen de kennis bij hebben om die node gewoon gezond te onderhouden. Die 
kennis is niet vaak bij alle bedrijven aanwezig is. Dan uh, kom je al gauw gauw op een SaaS oplossing uit. Nou 
dan ja dan. Dan moet iedereen, zeg maar zich weer vertrouwen in een derde partij die SaaS oplossing voor je 
gaat bouwen. Uh, t hek is al snel van de dam, zeg maar als je met zo'n permissioned blockchain werkt.   
  
Speaker 2 [00:18:49] Dus dan ben je terug bij af heel snel voor je gevoel  
  
Speaker 1 [00:18:52] En de kosten en de kosten die uh, die wegen ook op. Dat denk ik ik als je uh permissioned 
netwerk uitzet tegen de kosten van een permissionless netwerk. Mm hu. En dan? Dan moet je misschien meer 
investeren. Zeg maar in je in die design architectuur in hoe zet je dat secure op, zichtbaar in publieke wereld? 
Ja, maar heb je dat eenmaal gedaan, dan kan het ook autonoom zeg maar. Gewoon kostenloos bijna 
meedraaien als ja uh, je betaalt de miners voor de transacties. Precies winst per transactie die. Uh die moet je 
wel uitzetten tegelijk. Wat kost t om een node te draaien en daar eventueel een Saas oplossing tegenaan te 
gooien. Ja.   
  
Speaker 2 [00:19:36]  helder. Hé als we nou even terugggaan naar uh de use-case. In je tijd bij (v.d.o) of bij een 
Kongo, als het dan gaat over de selectie van zo'n blockchainsysteem? Uh, die waren er allemaal bij betrokken. 
Waren het allemaal blockchain consultants of waren het verschillende technische mensen misschien business 
mensen?   
  
Speaker 1 [00:19:55] Uh . Ja nou goed, ik ga geen namen noemen, maar ik denk dat ze ook uh, dat we dus 
gewoon in integrators hebben gezien. Zeg maar he the usual suspects op de uh de integrators die uh die kent 
grote bedrijven en uhm sommige bedrijven die die deden daar niet in mee. Bijvoorbeeld uh uh, je Corda of R3 
bijvoorbeeld die deden er niet aan me, maar die ondersteunen dan bijvoorbeeld weer andere partijen die 
meededen aan de selectie traject. Dus uh. En zo had je ook. IBM deed bijvoorbeeld zelf niet mee, maar die 
ondersteunt al die andere partijen die die waar die de de hyperledger technologie uh gebruikten om onze te 
ondersteunen, zeg maar het zo goed mogelijk te laten toepassen. Maar het waren dus in te krijgen als t ware 
kleine boetieks, zeg maar kleine gespecialiseerde bedrijven. Uh die uh in blockchain spaces al actief waren en 
ook hele kleine bedrijven. We hebben daar ook in dat geval een experiment aangegaan om iemand met de 
grote mond die wie het allemaal wel kon zeg maar. En die eigenlijk nog geen puntje op de kaart had gezet om 
nu ook een kans te geven, zeg maar. En dat levert ook vaak hele interessante leuke discussies op. Uhm ja, 
uiteindelijk zijn daar een aantal winnaars uitgekomen. Mmm. Precies, zeg me niet dat waren maar uh, het is 
gewoon een heel. Was een heel gebalanceerde competitie zoals een competitie over een aantal maanden. 
Eenentwintig bedrijven begon aan die competitie zo en hielden er uh negen bedrijven over in de finale. Uhm, 
en het grappige was dat ik na die eerste slag van eenentwintig, maar negen bedrijven verwachtte dat we 
misschien ook meteen een technology selectie hadden gemaakt. Ja uh, waarop leek waar we bleven over met 
uh uh. Drie partijen die uh hypeledgers, uh op hyperledger basis een oplossing hadden. Drie op ethereumbasis 
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en drie op Corda basis. Dus ook dat was uh weer mooi. Uh, zonder dit. Uhm ja dat dat? Dat vond ik een hele 
interessante uitkomst eigenlijk.   
  
Speaker 2 [00:22:09] Ja Cool. En en wat waren dat voor die mensen die betrokken waren? Wat voor uh rol 
hadden zij bij hun bedrijf? Waren dat ondernemers,  technici een beetje van beide?  
  
Speaker 1 [00:22:18] Uh het het was. Uhm. En dat was ook hoe de competitie was op opgezet. Uh Z zeg maar 
legt werd als de vraag van uhm, ja dit is zijn onze non-functional requirements, dit is onze use case die we 
graag uh gebouwd willen willen zien als als experiment. Dit is de tijd die je daarvoor hebt. Uhm, en in instantie 
had je dus gewoon een team van engineers, een architect, een uh, een een business analist en zo aan het werk 
zit.   
  
Speaker 2 [00:22:48] Ja.   
  
Speaker 1 [00:22:48] En later in de competitie bij de eindselectie is uiteraard ook. Had je de de commerciële 
gesprekken en kon ook de de ja ik zeg de Executive team zeg maar van dat bedrijf uh aanschuiven om 
inderdaad ook ja, hoe kan onze samenwerking commercieel werken? Ja. En ook uit te werken. Ik vond het een 
uh heel uh heel interessante verhaal.   
  
Speaker 2 [00:23:11] Ja, ik vind het een heel bijzonder project in dat nog niet eerder gehoord had. Zo uh goed 
is gauw zo'n competitie wordt opgezet dat is wel bijzonder? Ja.   
  
Speaker 1 [00:23:18] En dat was ook de feedback die we krijgen. Dit was een unieke situatie of een uniek 
evenement, zeg maar. Uhm ja, vonden de deelnemers. Uh deelnemers, die hebben d'r ook van genoten zeg 
maar om omdat ze de boel dat ja toch ook een doorkijkjes hadden, zeg maar hoe een concurrent en een kon 
concurreren met de technologische markt. Uh uh, het het delen ten opzichten van hun zelf. Dus iedereen had 
daar baat bij, maar iedereen achteraf die ze uit. Dit heeft zoveel energie gekost. Zeg maar dat. Uh, we moeten 
niet meer dan uh n in én competitie zoals dit per jaar hebben. Want anders zijn we zo door ons geld heen.  
  
Speaker 2 [00:24:01] In de competitie ging het ook al een beetje over de requirements die je stelde, uh et 
cetera. Zou je kunnen aangeeft welke activiteiten er aan het eind leiden tot een uh tot de keuze van een 
bepaald uh BBS. Een bepaald blockchain proces was er een bepaald uh decision-model, et cetera et cetera.   
  
Speaker 1 [00:24:23] Ja, ik denk het idd. T was ook uh, zeg maar de de de ervaring zeg maar van hoe lang is 
deze blockchaintechnologie al al al in gebruik? Uhm, schaalbaarheid van de van de tech technologie zeg maar 
van. Laat maar zien dat je uh dat je uh 72 transactie per seconde kunt. Uh uh ja dan. Want dan. Uh hebben 
sommigen technologie je daar al heel lastig en moeilijk mee? En andere, die komen daar weer wat makkelijker 
vanaf. Uhm, dat soort aspecten hebben naar gekeken. Uhm. En ook inderdaad. Ja hoe? Uh o hoe. Hoe worden 
privacy elementen zeg maar? Uh gewoon verwerkt in in in het uh in het prototype waar ze mee kwamen. we 
hebben daar ook heel nadrukkelijk naar gevraagd. En uhm. En multi netwerk? Ja dus wij zagen uh. In onze visie 
zeg maar zagen we meerdere blockchain netwerken met elkaar e uhm interactie hebben. En we wilden ook 
graag. En dit was dan een beetje de stretch goal, zeg maar. Al jaren kun je later uh laten zien hoe dat nu in 
jouw blockchain  implantatie bijvoorbeeld in interactie kan hebben met de andere blockchain implementatie. 
Omdat wij, uh. voorzagen zeg  dat zijn ja traders misschien een een een blockchain implementatie hebben en 
financy partijen. Misschien een heel andere blockchain in uh toepassing. Ja hoe ziet die interoperability eruit. 
Dus het was gewoon ook een een vrij brede dimensie aan aan selectiecriteria.   
  
Speaker 2 [00:26:05] Hé misschien een wat lastigere vraag maar las je het dan hebt over de . hele uh fase van 
selectieproces? Heb je een soort opsomming die je kan geven van activiteiten die daarinplaatsvonden? 
Bijvoorbeeld jullie schrijven eerst de use case of de requirements, is er vervolgens stap a,b,c,d voordat er een 
keuze wordt gemaakt?  
  
Speaker 1 [00:26:25] Ja dus. Uh, het begint met het uh beschrijven van uh van het prototype wat je zoekt te 
gaan krijgen. Waarbij je dan ook aangeeft van je uit hoeft niet niet perfect te zijn natuurlijk. H. Uhm uh. We 
zien in dat iets gewoon gevraagd wordt binnen acht weken. Dus uh ja, niet alles zal mogelijk zijn in acht weken 
tijd, maar dat heb ik gedaan en daar hebben we een lijst non functional requirements naast gelegd van oké. 
We willen beheersbaar. We willen een systeem waar, wat veilig is voor ons systeem, waarbij privacy, uh uh 
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belangrijk is in gemanaged kan worden en we willen een systeem wat ons, wat de vorm, wat snel genoeg is en 
uh en en de capaciteit aankan. We willen een systeem wat nu werkt voor vijf partijen, maar waarvan het 
kunnen. Uh, aan de architectuur kunnen uh kunnen aflezen dat ‘t ook werkt voor honderd vijftig of vierduizend 
partijen. Dat soort dat soort dingetjes hebben we al vooraf neergelegd. En ja, zonder instructies precies. 
Instructies van wat en hoe dan te bouw hebben we een van de drie vragen opengelaten en we hebben dus 
heel veel interactie gehouden met de met alle partijen zichtbaar maar aan onze toog kunnen vragen. Uhm, 
publiekelijk, zeg maar in in open communicatiekanalen waar iedereen toegang toe heeft, maar ook waar. Uhm 
coach dus spel, uh leiding en en team en en een business analyst en team zo dat dat er dus ja iedereen z'n 
eigen beeld kon bouwen.   
  
Speaker 2 [00:27:57] En uiteindelijk kozen jullie de degene die daar eigenlijk het beste die prototype kon...   
  
Speaker 1 [00:28:02] Uh. Ja ja, maar maargoed. Ik zat m vanuit uh blockchain lab. in zeg maar als. Uh uhm ja, 
hoe heet het? Uh subject matter expert. Uh zeg maar blocking technology desk. Ja als. Uh als er vragen waren 
rond uh ja multifunctional blockchain. Uh related requirementsdan kwam dat vaak   bij mij en ik was ook uh 
met een spelleider in in. In die zin zeg maar dat de scoring zeg maar uh die we vooraf bekend maakten. Uh, 
hadden wel scorebord van hield ik ook bij. Dus uhm ja we hebben we hebben heel veel tijd gestopt zeg maar in 
dat competitie element. Gewoon zo leuk mogelijk houden voor voor voor mensen en het toch zo waardevol uh 
mogelijke uitkomst uit te halen.   
  
Speaker 2 [00:28:54] Je geeft ook al een beetje antwoord op de volgende vraag. Uh, ik was benieuwd welke 
criteria leidend waren bij het selectieproces.Je had ze al even over de schaalbaarheid die  je toch wel wilde 
weten. De privacy?   
  
Speaker 1 [00:29:03] Ja.   
  
Speaker 2 [00:29:05] Zijn er meer dingen, zoals kosten?  
  
Speaker 1 [00:29:09] Kostprijs. Uh complexiteit, zeg maar  van het te onderhouden. Uhm. Dat hebben 
meegenomen. Uh ja ja dat. Uh dat. Dat waren eigenlijk wel de criteria.   
  
Speaker 2 [00:29:24] En wat waren het begin, obstakels en de risico's tijdens het uh proces, . Waar moesten de 
partijen vorig voor echt echt voor waken op moment dat ze. Uh gingen ontwikkelen of of die prototypes 
gingen uitwerken.   
  
Speaker 1 [00:29:44] Ja ik, ik, ik denk vooral uh, het feit zeg maar dat uh dat die transacties zeg maar uh. 
Hoewel blockchain eigenlijk bekend staat voor z'n transparantie zeg maar uh uh iedereen bij een voor achter 
bij de elkaar hebben overgemaakt. En als ik jouw adres  ken ik je heel betaal. Uh betaal geschiedenis. Uh o 
welke informatie ontsluit je en breng je  naar blockchain. Welke informatie hou je zeg maar bilateraal? Zeg 
maar tussen twee partijen die alleen dat mogen wijzigen. Uh, de balans zeg maar. Dat is gewoon t. Uh t uh ja 
het het  sensitive aan het hele verhaal zeg maar. En de de afweging van wat gaat over de de, de, de, de 
publieke kanalen voor dit netwerk. Wat ook bij een permission netwerk, publiek uh kanalen en wat gaat over 
bilaterale veiligheid kanalen? Uh tussen twee partijen. Uhm eventueel over het netwerk of op alternatieve 
wijze. we hebben die wijze gewoon vrijgelaten. En als er als uiteindelijk iemand kwam van nou, we hebben uh 
geen blockchain technologie gebruikt. Maar uh, we denken met jullie requirements uh dat deze crypto 
database ook werkt. Er hadden we daar ook serieus naar gekeken en waren gewoon uh twee, twee je twee 
partijen die die een dergelijke alternatieve oplossing hadden.   
  
Speaker 2 [00:31:09] Dus dit gaat over een stukje informatie ontsluiting wellicht een risico kan zijn als je dat 
niet goed zou aanpakken. Stel er is teveel te zien. Waar? In het UH selectieproces moet dat je dat identificeren 
Is dat iets wat hem aan het begin komt bij het opstellen van het prototype? Een beschrijving? Ja, of of gaat het 
mee in de in de requirements? Hoe zie je dat voor je?   
  
Speaker 1 [00:31:30] Nou, ik ziet het voor me  als. Uhm, als als. Hoe je een database uh oplossing bedenkt zeg 
maar. Dan ga je ook uh een datamodel. Uh neerzetten zeg maar. Je gaat uh expliciet beslissen welke data dan 
echt in die database moet. Uh moet staan zeg maar. Wat is essentieel? Wat ga je indexeren? Dat dat soort 
vragen stel jezelf. En hoe ziet je datamodel eruit? Dus hoe schaalt de data de state naar de database naar uh, 
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enorme hoeveelheid data die je misschien voor ogen hebt? Uh hoe  hoeveel data verwacht je zeg maar en 
hoeveel steeds state changes verwacht je Uh dat, dat zijn allemaal die zaken, de dingen die je vooraf moet 
stellen. Security? Ja. Uhm, dat is natuurlijk ook belangrijk voor ja, iemand die de verantwoordelijkheid neemt 
om een bepaalde transactie te financieren, zeg maar. Je wil uiteraard weten dat een echte transactie is. Uh, 
waar een ander verantwoordelijk voor uh is uh, en die ander die je dan bij naam uh genoemd hebt, dus die 
hierin identificeerbaar is, dus dat zijn de risico's  Uh iemand kan prooven dat die de eigenaar is en en uh en 
binnen het netwerk uh de benefits van de financiën krijgen terwijl die de de eigendom of de de commodity 
niet bezit. Dat kan, dat kan een een risicofactor zijn. Ja, dat zou ik vooraf wel. Uh aftasten. Uh, ik denk ik. En 
dan met name de. Identiteiten. Uhm. Een beetje afhankelijk van welk model je inschiet. Permissioned 
Blockchain dan komt vaak met concept van een identiteit die. Uh iemand heeft uiteraard. Daar spelen ook 
security aspecten rol, want in een in e\private blockchain moet de node veilig en goed gemanaged zijn, zeg 
maar. Want als er node in het netwerk compromised is zeg maar en je hebt maar een klein netwerk en je uh 
consensus model. Uh, hoeft maar een paar nodes te hebben, zeg maar om het hele netwerk ondersteboven te 
gooien. Mm hu. Dan dan heb je een aantal risico's en dat is uh, dat is zeg maar dat. Uh. Partijen die eerst 
broederlijk met elkaar, uh, zeg maar uh, goed in goeie sfeer. Uh uh de wereld uh organiseren. Die gaan zich 
dan plotseling keren tegen het netwerk. Dus dan heb je dus een paar partijen in een klein privaat netwerkje, 
zeg maar wat de hele zaak op z'n kop kan gooien. Uh, dat is bijvoorbeeld een uh, een risico wat je loopt in een 
permissioned blockchain en heel wat minder in een permissionless blockchain model waar je 51% van alle 
etheruemnodes moet overtuigen   
  
Speaker 2 [00:34:22] Precies, dat is een hele hoop  
  
Speaker 1 [00:34:25] Dus nogmaals, dat is ook een argument. Dat neem je dan mee n je ervaring. Zeg maar 
alles van. Ja, ik ga d'r toch anders insteken tegenwoordig. Geen private blockchain meer maar op t public 
blockchain zodat je dat soort problemen niet hebt.   
  
Speaker 2 [00:34:41] Ja is interessant om die afweging te te horen. T heel veel gaat over natuurlijk over uh, dje 
tijd bij ING maar het kan ook over een andere situatie gaan. Heb je wel eens meegemaakt dat je nadat 
Blockchain gebaseerd systeem was geselecteerd of  was geïmplementeerd, wellicht dat je naderhand nog 
achter bepaalde risico's kwam.  
  
Speaker 1 [00:35:01] Uhm. Ja, nou goed. Uh we. Uh, we hebben inderdaad wel uh wel risico's gezien zeg maar 
zeg maar voordat je live gaat met met een bepaalde implementatie  laat je altijd gewoon screenen, doe je een 
assesment. Mm hu. Tenminste dat vind ik good practice en dan laat je dus een onafhankelijke partij. Die laat je 
implementatie screenen op op risico's. Ja, ik noem je dat een uh een een penetartie test. Uh en uh. In 
penetratie test hebben we altijd een blockchain implementatie meegenomen. Uh ja, daar komt uit uit voor 
bijvoorbeeld uit n uh t verhaal dat het adres zeg maar wat wij gebruikt we ons smart contracts zeg maar dat 
dat hadden we niets zeg maar. Uh, gewoon duidelijk geadverteerd als zijnde. Dat is het adres. Met andere 
woorden als iemand anders een adres con uhmaken of een een een een een uh gefalsifiseerd smart 
contract  had die gedeployed op een ander adres en die wist het adres zeg maar gewoon te vervangen ergens 
in de transactie dan. Uh waren we dus uh exposed. Nou, dat hebben we gelukkig gewoon ontdekt bij die 
penetratietest en daarna al. En dat gewoon heel uh, goed opgelost dat mensen zeg maar altijd ons contract 
vinden en niet zeg maar een alternatief contract.   
  
Speaker 2 [00:36:24] Er zeg ik.   
  
Speaker 1 [00:36:24] Dat uh, ook in een adresboek zeg maar gewoon gecommuniceerd wordt met alle partijen 
om op plein public, zeg maar in je blockchain wereld, zodat uh het uit ENS valt te halen zeg maar. En daar zit 
ook de hele historie van de  van de de versies. Uh van dat smart contract. Uh pbij Dus ja, dat soort dingen zijn 
we al aan het licht gekomen. Maar da's ook eigenlijk het enige ding wat aan het licht is gekomen. Zeg maar 
achteraf, waar we echt iets aan uh moesten doen. Uhm ja, uh ja. Nu bijvoorbeeld spelen spelen de allerlei 
dingen rond. Uh zero knowledge. Uh technologie zeg maar waar ook uhm een bepaalde white paper gebruikt 
was die we bij ING ook gebruikt hadden om onze zero knowledge op te baseren? Ja, dat blijkt dan ook een fout 
in te zitten, dus wetenschappelijk werk is ook niet altijd feilloos. En uh, als dat gebeurt ja dan, uh, dan is goed 
om te weten dat een bepaalde community site zeg maar die die goed genoeg zijn om uh om om de wereld te 
helpen verbeteren.  dat is nou, da's een ander voorbeeld wat je kan noemen.   
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Speaker 2 [00:37:36] We hebben interessant, ook al heel erg verschillend. Ik kan me voorstellen dat in het 
geval van die falsifisering van het adres. Hoe zou je dat willen indekken volgende keer bij een selectie? En waar 
zou je dat dan? Uh. En is dat dan in kaart te brengen? Dat het goed is, is dat in je eerste opzet al van je 
architectuur? Wellicht dat het duidelijk naar voren moet komen, dat wordt gewoon geregeld.   
  
Speaker 1 [00:37:58] Ja, kijk nu met mijn ervaringen zeg maar, die ik op dat moment opgedaan heb, ja. Ja, zou 
ik zeggen. Ja, maar een andere kant. Ja er zijn misschien zoveel risico's die ik ook niet gezien wat zeg maar of 
uh, die die die mogelijk gewoon nog wel bestaan in in de huidige oplossing. er is niks niks. Uh, da's niet zoiets 
als honderd procent perfecte software. Dat dat bestaat niet. Uhm ik, uh ik. Ik kan me nog herinneren die 
uitspraak van uh Vitalik Buterin in zeg maar dat die zei van ja uh de code is is is is het contract zeg maar. Ja, dat 
ging allemaal goed totdat er een grote () hack kwam het uh kwam zeg maar. En uh en iedereen heel veel van 
die van die mooie tokens verloor. En toen ging men toch. Uhm uh, heel serieus forken zeg maar om. Uh om dat 
uh contract toch te verbeteren op de één of andere manier et cetera. Het is het is security zeg maar speelt een 
rol denk ik. Mmm. Arrogantie. Uh, natuurlijk ook van wetenschappers, maar ook van van enterpeneurs zoals 
Vitalik uh destijds en was. En ik denk dat de technologie wel inmiddels volwassener is geworden. Maar uh, kan 
misschien meer risico's doen om de hoek. Uh China bijvoorbeeld, die de mining uh verbiedt waardoor 
misschien de complexiteit van het netwerk wel uh te ver naar beneden valt. Uh en uh en iemand met vreselijk 
veel computer power die die altijd achter de hand heeft kunnen houden. Uh misschien iets groots kan kan 
gaandoen. Uh binnenkort wie zal het zeggen? Dat zal in de toekomst leert, want een technologie nog. Uh wat 
uh de RSA uhm uh factoring. Uh uh ja probleem. Zeg maar h wat uh wat uh wat complex leek. Uh in t verleden 
om met quantum technologie misschien wat minder complex blijkt te zijn is. We moeten ons tijd toch uh 
blijven tunen aan de uh, de huidige technologie standaard en security standaarden en en observaties en en en 
dingen die we gevonden hebben om ons te blijven wijzigen. Als we stil blijven staan met wat we nu hebben, 
dan weten we dat we compromised zijn over een paar jaar, dat is onvermijdelijk.  maar zolang we gewoon 
blijven ontwikkelen zeg maar en ons laten leiden door security. Uhm vraagstukken die aan de kaart zijn 
gebracht, op zijn gelost, verbeterd zijn en we steeds met die verbetering meegaan zal het goed komen.   
  
Speaker 2 [00:40:35] Ja top, ben druk aan het meetypen. Een paar hele mooie uitspraken. Zeker ook over het 
stuk van compromised zijn als je stil zou blijven staan. Geld tuurlijk niet alleen in de blockchain wereld, geldt in 
de hele IT sector toch?  
  
Speaker 1 [00:40:45] Ja, als ie maar de encryptiestandaard nog steeds heeft staan. Hoe dat ie was in 1980 met 
uh, met met met 64 bit. Uh sleutels werkt. Dus ja success. Daar heb ik gewoon een FPGA module voor die 
kraakt dat binnen 2 seconden.  
  
Speaker 2 [00:41:07] Ongelooflijk. Nee, in dat opzicht. Verandert het allemaal heel snel.  
  
Speaker 1 [00:41:09] Ja.   
  
Speaker 2 [00:41:10] Ik ben eigenlijk een beetje door door mijn en door mijn uh vragen heen,Ik ben benieuwd 
of je zelf nog onderwerpen hebt waarover je wilt uitwijden, wilt toelichten.  
  
Speaker 1 [00:41:20] Nou, ik denk ik denk dat uh dat het belangrijk is. Zeg maar dat je blokchain technologie 
uh niet ziet als opzichzelfstaande technologie dat je altijd moet kijken naar een een combinatie van uh hoe 
we  van conventioneel en blockchain. Uh ik ik. Ik maak ook altijd heel strategische keuzes van wat ik op de 
blockchain doe is zo min mogelijk, maar is wel noodzakelijk voor business model. Dat is maar uitgangspunt 
steeds. En wat ik conventioneel kan doen en wat conventioneel goed werkt, moet je conventioneel houden, is 
een adnere uitgangspunt. En voor de rest ja privacy? Ja, daar daar. Uh, daar kijk ik dan voor naar zero-
knowledge technologie. Uh, zodat je toch in in het publiek zeg maar kan werken, zeg maar met met met met 
privacy. Uh op een publieke blockchain. Maar ja, ook daar in mijn achterhoofd staat er altijd wel iets aan wat 
zegt tegen mij van. Uh, let op dan uh you zero knowledge technologie vandaag kan dat verhuld verhuld 
hebben, waarin dat op blockchain zeg maar immutable is. En uh, en over twintig jaar nog steeds hetzelfde ziet 
moet ik er altijd bij bezig zijn. Zeg maar dat die informatie over twintig jaar misschien wel op straat ligt. Uhm, 
dus ja, ik blijf altijd heel abstract met de data die ik uh uh aan de blockchain comit. Uh met het oog op die 
toekomst.   
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Speaker 2 [00:42:48] Ja nee, dat begrijp ik zeer goed. IK denk dat het een heel verstandige én volwassen 
uitgangspunt ook is eigenlijk. U en ik zal de recoding even stoppen, dan kunnen we nog even kort napraten.    
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● Interview 3: JS03 
Speaker 1 [00:00:01] Ja, hij is bezig super. Ja eerst. Nogmaals bedankt Jeroen voor het meedoen aan het 
interview. Ik wil graag beginnen met een soort introductie en ik was erg benieuwd of je kon kan geven over je 
carrière tot dusver  
  
Speaker 2 [00:00:13] Tot dusver dat klint heel eeh.  
  
Speaker 2 [00:00:16] En ik? Ik heb een achtergrond bij Tu Delft en de maritieme techniek helaas niet afgerond 
op gegeven moment omdat ik daar niet zo heel veel meer in zag, moet ik zeggen. Toen ben bedrijfskunde gaan 
doen in uh Erasmus Rotterdam daar minor gedaan in computer science, sinds ik daar zelf al uh een beetje 
programmeeren wat dingeng voor de lol. Toen wou ik toch een master doen in de computer science hoek, 
maar die bestond nog niet in Nederland. tenminste dan was het toch heel ingewikkeld. Moet je een nieuwe 
bachelor studie doen? Heb ik een master gedaan in Spanje. Voor 50 procent Computer Science. En daar ben ik 
in principe begonnen. Uhm bij uk. Uh als uh. Als engineer, eigenlijk als developer en als developer meer weer, 
uh uh de commerciële kant op bewogen. Maar dat wist ik altijd wel, maar ik vond. Ik zag het als toegevoegde 
waarde als je de techniek wat meer begreep. Uh hoe dingen gemaakt werden.   
  
Speaker 2 [00:01:09] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:01:09] En is nu op dit moment uh uh uiteindelijk Head of Product. Dus met een team van acht 
Product Owners probeer ik richting te geven. Voor al die acht Product Owners om dezelfde kant op te 
bewegen.   
  
Speaker 2 [00:01:21] En elke dag een stukje waarde toe tevoegen aan het product Dan zou ik denk ik uh, heel 
kort. Uh wat ik nu doe.   
  
Speaker 1 [00:01:28] Wat cool joh. Je hebt  het over acht product owners. Uh, dat zijn dus eigenlijk acht 
development teams die jullie hebben binnen Yuki. Uh min of meer  
  
Speaker 2 [00:01:35] Ja ongeveer. We hebben er iets meer aan een aantal projecten. Ze hebben twee teams, 
dat komt meer omdat er product owners weggaan, bijkomen en we teams  opsplitsen en. Maar in principe. 
Ja.   
  
Speaker 1 [00:01:47] Precies, hé cool. Dit onderzoek gaat dus ook een beetje richting op blockchain 
gebaseerde systemen. Uh, als ik dat tegen je zeg, wat versta jij onder een op blockchain gebaseerd systeem?  
  
Speaker 2 [00:02:00] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:02:01] Ik denk uh uh. Een een applicatie of uh of een uh ja, een applicatie denk ik toch al. Uh die 
gebruik maakt van.   
  
Speaker 2 [00:02:10] Uh.   
  
Speaker 2 [00:02:11] Blockchain techniek.   
  
Speaker 2 [00:02:12] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:02:13] Al dan niet volledig of uh voor een stukje van die applicaties denk ik.   
  
Speaker 2 [00:02:18] Ja hoor. Ja.   
  
Speaker 2 [00:02:20] En dat de naam Blockchain hier het woord is of niet, of dat een eigen chain die je zelf 
gemaakt hebt en zelf hoogst, of dat je daar publieke blockchain door gebruikt dat. Uh, laat ik dan even het 
midden  
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Speaker 1 [00:02:31] H en uh, wat is jouw rol geweest bij de selectie van een Blockchain Gebaseerd vervolgens 
geweest?   
  
Speaker 2 [00:02:38] Uhm mijn rol er dan niet geweest is eigenlijk om vooral vanuit het product perspectief 
weer over de waarde van mee te denken.  
  
Speaker 2 [00:02:50] Geholpen met technische achtergrond inderdaad ook wel mee bemoeit. Uh, omdat het 
ding nog zo innovatief is en we tegen tuurlijk bepaalde beperkingen aanlopen op vraagstukken.   
  
Speaker 2 [00:02:59] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:03:00] En dan dan helpt het. Uh als je daaraan uh technische keuze technische. Uh en is kennis 
van hebt om daar functioneel andere draai aan te geven en gaan. Dan moet het misschien maar zo doen, want 
dat uh levert ook maar op. Dus in principe heb ik uh uh. Samen met onze software architect.   
  
Speaker 2 [00:03:17] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:03:18] Zijn wij aan begonnen en onze voormalige CEO en oprichter van Yuki en die heeft uh 
contact met de partijen waar we dit samen ontwikkeld hebben zeg maar uh vijftien voor zich samen 
ontwikkeld hebben. En die hebben ons group, het blockchain perspectief heel erg geholpen. Ze zijn voor ons 
eigenlijk de experts en zeggen hoe ziet de techniek in elkaar hoe maak ik dat vertaalbaar zodat wij het ook 
begrijpen? Uhm, dus wat hebben zij heel erg gedaan. En ik moet eerlijk zeggen wij hebben al langer contact 
met hun want ze hebben het is MintBlue waar we het nu over hebben.   
  
Speaker 2 [00:03:49] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:03:50] Hebben zij nog een ander bedrijfje en da's meer een blockchainconsultancy bedrijfje. En 
wij hebben al vaker een voor seminars of uh uh dingen gehad in uh, development converenties of dat soort 
dingen. We kennen ze eigenlijk al langer en ik vind hele prettige jongens om mee te werken. Het zijn net 
jongens die heel veel van blockchain weten en waar heel wat waar wij je van kunnen leren op dat aspect, maar 
die wel pragmatisch zijn, waardoor we dus uh naar dat werkelijk toepassing kunnen komen.   
  
Speaker 1 [00:04:17] Dat is wel cool dat vind ik al uniek. Dat jullie echt iets heebben om te laten zien.Er zijn 
heel veel bedrijven mee bezig, maar er weinig bedrijven naar voren komen met we hebben echt iets gebouwd. 
Hé maar wat was eigenlijk de het motief voor het Blockchain Gebaseerd Systeem? Of uh, de Use Case 
waarmee het begon.   
  
Speaker 2 [00:04:39] Mmm.   
  
Speaker 2 [00:04:41] Dus was het een beetje tweeledig. Kijk, ik zou het. Ik zou het het liefst uh willen zeggen 
dat we het niet gedaan hebben. Uh vanuit. Want ik denk dat dat het meest, namelijk de meeste angles is die 
bedrijven doen die komen met het doel Ik wil blockchain gebruiken.   
  
Speaker 1 [00:04:56] Precies. Ja.   
  
Speaker 2 [00:04:57] Uhm. En ik? Uh.   
  
Speaker 2 [00:05:02] Ik zou graag zien dat niet zoals, maar zo is bij ons natuurlijk ook een beetje moe zijn. Het 
is niet zozeer dat we hadden, we willen Blockchain gebruiken, maar wel. We willen meer weten over 
blockchain en daar hebben we het met hun over gehad. Uhm, en op basis daarvan uh zijn wij natuurlijk gaan 
kijken en intern.   
  
Speaker 2 [00:05:18] Uh van ok.   
  
 [00:05:19] Wat voor problemen hebben wij? Uhm en uh zitten daar problemen tussen die misschien uh een 
soort raakvlak hebben? Uh met blockchain technologie daarin? Dat kan ik op die manier oplossen. En voor mij i 
Is is. Het gebruik van blockchain is een beetje hetzelfde, een discussie die die ook was. Vaak loopt elkeen uh 
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notie dat het een beetje van een SQL Database. Dat de toepassing uh zeg maar bepaalt welke technologie je 
het best kan gebruiken en het niet zo is dat de een beter is dan de ander. En het geloof ik bij blokchain ook zo 
en ik denk als jij hoopt dat ik het nu de basis goed aan begrijp.   
  
Speaker 2 [00:05:57] Maar uhm.   
  
Speaker 2 [00:05:59] Ik denk als je goed begrijpt wat blokchain doet en wat de keypunten daarin zijn dat je ook 
weet wanneer je hetnodig hebt.   
  
Speaker 2 [00:06:04] Ja.   
  
Speaker 2 [00:06:05] Uhm, en dan hebben we natuurlijk al heel snel, nu moet ik het  goed zeggen over 
validiteit van data. Uh de integriteit van en de beschikbaarheid. Dus heb jij een probleem omtrent een van die 
drie dingen, dan is het een indicator. Moet je een keer kijken? Zou blockchain hier een techniek voor kunnen 
zijn om dit probleem op te lossen? Dus ik moet zeggen uhm, ik denk dat voor ons wel de drive is geweest. Uh, 
we willen meer wetenover blockchain, misschien kan het ons helpen in de toekomst.en daar hebben we die 
seminars voor gehad met hun en dat wij op het dev cons tegen ons. Hoe werkt het nou precies? Wat, wat, wat 
beweegt daar? En ik. Ja, ik realiseer mij toch maar dat we niet echt per se hebben gezocht. Ik wil Blockchain 
gebruiken. Laten we eens wat maken in. Ik denk wel dat ze ons uitlegden en wij toen hebben gekeken wat zijn 
de problemen en of uitdagingen die onze klanten en uh die we hebben in ons product? Uhm. En dat daarbij g 
met een aantal belletjes zijn rinkelen he laten we daar,. Dit zou wel eens een uh een toepassing kunnen zijn.   
  
Speaker 2 [00:07:00] Ehm.   
  
Speaker 2 [00:07:01] Ik zou het heel slecht vinden als je het andere kant op doet. Maar wat ik zeg, dat is vaak 
toch een beetje een grijs gebied. En omdat het met je hoofd zegt wat het moet zeggen, gebeurt dat vaak toch 
dan andersom.   
  
Speaker 1 [00:07:13] Ja precies en dat is iets wat wij ook vaak voorbij horen komen. Maar leuk dat je het zo 
benoemt. Maar we hebben nu net wat over het motief van de blokchain. Uh, kan je ook op gebied van 
techniek? Uh een bepaalde afweging maken,waarom je ervoor hebt gekozen? Dus waarom blokchain in plaats 
van een traditionele database wellicht?  
  
Speaker 2 [00:07:35] Uhm ja. Nou, het is natuurlijk een aantal dingen. We hadden natuurlijk een probleem.   
  
Speaker 2 [00:07:40] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:07:41] En dat was ook deels een maatschappelijk probleem.   
  
Speaker 2 [00:07:44] Uh. Uhm.   
  
Speaker 2 [00:07:46] Maar ook een deel in Yuki. Wat missen wat? Dat merken we in Yuki. Als wij nu kijken 
binnen Yuki, want nu even echt specifiek over dit probleem en die invoicing toepassing die we gebouwd 
hebben.   
  
Speaker 2 [00:07:55] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:07:56] Uhm, wij proberen natuurlijk zo veel mogelijk te automatiseren.   
  
Speaker 2 [00:07:59] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:08:00] En het automatiseren? Dat is heel leuk en dat is heel fijn, maar heeft natuurlijk ook een 
aantal gevaren.   
  
Speaker 2 [00:08:06] Maar bij mij. En uhm.   
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Speaker 2 [00:08:10] Uh, een probleem, want we hadden dus wat meer. Maar een probleem is dat de kwaliteit 
van de facturen die binnenkomen.   
  
Speaker 2 [00:08:16] Uh.   
  
Speaker 2 [00:08:17] Gewoon niet zo heel goed zijn. Nog steeds.   
  
Speaker 2 [00:08:19] Uhu.   
  
Speaker 2 [00:08:19] En d'r zijn digitale pdf's zijn best redelijk, maar nog steeds moeten ocl plaatsvinden. Dat 
soort dingen. Ik zou niet veel sneller en veel liever UBL's binnen krijgen. Dat zou ik gewoon. Uh XML facturen 
dus met een factuur in XML formaat waar ik gewoon letterlijk staat. Factuur nummer is dit land is dit. Weten 
alle nummers dat bla bla er zijn PDF binnenkrijgt. Moet wij dat zelf uit die PDF gaan puzzelen? Uhm, dus je 
krijgt aankoop gestructureerde data binnen. Uh waarmee je zou kunnen gaan automatiseren. Nu zien wij op 
dit moment uh Yuki. Ja, daar was ik dan niet bij, maar ik had toch uh de eer aan Yuki geven. Is denk ik zo'n 
twaalf jaar geleden daar echt de eerste geweest die dat ik zijn net wat uitgevonden heb, maar wel de eerste 
die dat ook geadopt  heeft toen.   
  
Speaker 2 [00:08:59] Toen makke. Ja. Uhm.   
  
Speaker 2 [00:09:01] Nou nu zie je dat ook. De Pebble systemen en e-facturatie netwerken gebouwd worden 
op het Pebble format zeg maar. Maar als ik nu een Yuki kijk is uh, ongeveer 12 procent van de facturen is een 
UBL Dat is gewoon uh bijzonder weinig. Precies. Ja nou, daarmee beginnen.   
  
Speaker 2 [00:09:22] En.   
  
Speaker 2 [00:09:24] Dus dat is n. Dus wij zouden uh meer willen promoten dat uh e-facturatie komt. Nou en 
blijkbaar is er nog niet toe genoeg toegevoegde waarde voor ondernemers. Uh, en ook andere zoveel 
leveranciers om uw deals. Uh uh, zo willen misschien wat aan te bieden of een onderneming om het aan te 
zetten.   
  
Speaker 2 [00:09:40] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:09:41] Uh nou, dat zijn discussies die we ook met andere pakketten hebben bij ons. Dat het 
standaard aan kom ook niet voorstelt dat niet standaard aanstaat, want het heeft namelijk geen enkel uh 
negatief effect. Uhm, en als jij namelijk een digitale factuur maakt, dus d'r komt een PDF uit je facturatie 
software, dan kunnen zij net zo goed een nu wel maken.   
  
Speaker 2 [00:09:58] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:09:59] Dus nou da's een aparte discussie, maar dat proberen te promoten. Maar blijkbaar is dit 
nog niet genoeg. Dan hebben we tweede stuk en daar komt nu een beetje Plop zijn verhaal bij. Als jij had 
automatiseren. Dan wordt je maar zo min mogelijk menselijke handelingen. Wij hebben. Ja, die facturen die 
komen binnen bij Jukic kan je aanleveren via e-mail mobiele apps. Dropbox drijft Apple om op dat soort 
systemen. Maar het wil je al zeggen automatiseren gaat niemand die factuur dus ooit zien.   
  
Speaker 2 [00:10:29] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:10:30] Dus ja, het wordt heel eenvoudig om gewoon facturen die niet voor jou zijn of haar 
fouten in zitten. Of uh, dat we ingaan om die binnen te krijgen, die worden gewoon dat werkelijk in de 
boekhouding geboekt. Kan je bij twee aangifte gaan. Jaarrapportage gaan over in. En nu hebben wij nog het 
stuk vaak. En daar de mensen tegenwoordig nog wat voorzichtiger in is de betaal liefst in ukkie zijn factuur 
binnenkrijgt die achteraf betaald moet worden of overgeschreven moet worden. Al zet hij die automaat op 
een lijst die je nog moet betalen. Mmm. Maar tegelijkertijd zijn wij bezig ook. Uhm oh wat dat stuk te 
automatiseren bedoel. Uh uh als jij elke maand uh je uh slap jobke. Uh je slack subscription zou moeten er 
naar dus een creditcard. Maar ok als je elke maand zelf bedrag moet overschrijven. Waarom moet je dat elke 
maand doen? Waarom kan dat niet automatiseren?   
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Speaker 2 [00:11:14] Juist.   
  
Speaker 2 [00:11:15] Uhm, en dan komen d'r weer hele nieuwe uh product gerelateerde uh kansen binnen. 
Dan kan je gaan denken over uh n jaar gedreven cashflow optimalisaties omdat ze doen wat wij dat systeem 
gaan bouwen wanneer je het best facturen kan gaan bepalen van kant van duurtijd en dat soort dingen 
automatisch betaalt.   
  
Speaker 2 [00:11:31] Ja ja.   
  
Speaker 2 [00:11:32] Dan. Om dat soort dingen te kunnen doen, moet je wel alle facturen die binnenkomen 
kunnen vertrouwen. Ja, en dat is dus een probleem. Wat uh, wat er daarnaast nog ligt daar begon het 
probleem een beetje en toen ging het toe. Ik denk over die ideeën, of ze nu kijken naar of de in voor zie. Uh 
hoe dat hebben opgezet. Los dat nog veel meer problemen op. Maar dit is de or de Wat het probleem. 
Endacht ik al oké. Dat moeten dus. Er moet iets neergezet worden aan uh, binnen eigenlijk laten we  beginnen 
met Nederland, maar uiteindelijk misschien hopelijk ooit de wereld natuurlijk. Over een standaard hoe dat 
gaat? Uhm, en dan heb ik zo'n thema. Wat wil je dan met die standaard? Nee, ik wil dus niet dat die standaard 
afhankelijk is van Yuki, want Als Yuki niet meer bestaat of wil je daar geen ondersteuning meer voor bieden? 
Of uh nou failliet zijn of overgekocht worden? Of weet ik veel wat? Moet het niet zo zijn dat dat ineens niet 
meer werkt? Ja. Uhm. Je wil uh zorgen dat het natuurlijk is blijkbaar dat er minder het verstuurd wordt en 
ontvangen wordt mag het niet veranderd worden. Die wordt integriteit, van die data wil je behouden. Het mag 
niet aangepast worden. Uhm. En eigenlijk waren ze ook uh. Waar die factuur vandaan komt wou je dat soort 
van kunnen verifiëren. Wie die factuur dat werkelijk verstuurd heeft? En dat allemaal open en bloot is openlijk 
beschikbaar. Wel privacy dus wel afgeschermd, maar openlijk beschikbaar en dus niet afhankelijk van een 
bepaald organisatie. Het systeem in de lucht houdt. Nou en dan heb je dus eigenlijk. In dit geval hebben we 
dus niet éénn van de keywords van blokchain, maar hebben we er eigenlijk meteen vier.  
  
Speaker 2 [00:13:13] Uh. Dan kom je dus snel.   
  
Speaker 1 [00:13:17] Ja eingelijk wel een heel duidelijk antwoord. Eigenlijk geef je aan. We willen keihard 
automatiseren als Yuki zijnde  Maar het moet wel een beetje te vertrouwen zijn. Ik moet het ook niet centraal 
opslaan, want dan heb je risico's weer zelf. en de adoptie..  
  
Speaker 2 [00:13:29] En da's ook als wij zeggen het is ons systeem. Wij slaan het op dan gaan we nooit exact 
onze grote concurrent zo ver krijgen om mee te gaan, tenminste dat wordt een lastig verhaal.   
  
Speaker 1 [00:13:37] Wordt moeilijk te verkopen  
  
Speaker 2 [00:13:38] Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen. En wat is dan jullie motivatie om dit te doen? Want in 
principe zouden wij hier geen geld aan verdienen? Sterker nog, het kost ons geld dat.   
  
Speaker 2 [00:13:47] Uh ook dadelijk als klant dat gaan gebruiken. Maar uh dan even te tussen jou en mij. 
Maar ik ben ervan overtuigd. En dat is dan onze uitdaging en dat moeten wij. Maar dan dat wij moment dat de 
facturen binnenkomen, dat wij gewoon de beste zijn in automatisering?Ja. Dus uh. Dat is genoeg reden voor 
mij. Uh om dat te doen. En want als ik al die facturen die binnenkomen kan vertrouwen en ze zijn digitaal en ze 
zijn goed. Uh, dat hebben ze ook al gehad, maar gezien het percentage van de content. En dan is dit het 
algemeen waard en hoef ik niet nog je geld op te verdienen of ownership op te zijn of uh in controle te zijn. 
Precies. Dan sta ik helemaal open om meer samen met andere mensen bij komt en om als ik denk ook dat het 
gewoon de de wereld en de maatschappij helpt. Uh, en ik vind dat je daar ook een soort verantwoordelijkheid 
naar toe hebt  
  
Speaker 1 [00:14:35] Nee, absoluut.  
  
Speaker 1 [00:14:37] Zeg Ik heb even terug naar die uh, het begin eigenlijk van de NFT invoicing. Toen jullie 
hierover aan brainstormen waren. Wie waren toen betrokken bij de keuze en selectie. Uh van dat uh concept 
destijds. Je noemt al even Mintblue geloof ik he?  
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Speaker 2 [00:14:56] Ja da's eigenlijk alleen Mintblue. En wij zelf eigenlijk.   
  
Speaker 1 [00:14:59] OK. En wat voor rollen zijn dat dan ongeveer?   
  
Speaker 2 [00:15:03] Nou ik zei ik was er dus bij vanuit een product perspectief. Uh, onze founder CEO was 
erbij en die heeft ook een redelijk product. Is een redelijk produc tminded, maar in dit meer commercieel al 
veel ervaring. Uh, dat de oprichter van Exact geweest dus is het al heel lang accountancy. Uh uh gebeuren dat 
die software architect van ons die ook Yuki goed kent.Uh hoe het metmet factuur en eigenlijk uh de technische 
kennis heeft van onze specifieke toepassing.   
  
Speaker 1 [00:15:28] Precies   
  
Speaker 2 [00:15:30] Vervolgens hebben we mintblue erbij zitten. Uhm, en die zijn eigenlijk allemaal gewoon 
met z'n allen. Blockchain experts dus. Die weten dus een keer, oké wat is er in mogelijk met huidig staat van 
technology. Hoe kunnen we dat doen, dat soort dingen en dat vind ik wel mooi. Maar ik wil geen reclame 
maken   
  
Speaker 2 [00:15:43] Uh in je scriptie zeg maar.   
  
Speaker 2 [00:15:47] Maar Mintblue probeert Blockchain toegankelijk te maken. Voor bijna als een service. 
Voor grote organisaties in de proberen dat er heel toegankelijk en simpel te maken voor bedrijven als ons, 
waardoor wij eigenlijk op Blokchain technologie kunnen gaan bouwen zonder dat wij al geboekt zijn, ook te 
weten. Dus wij kunnen gebruik maken van die eigenschappen van de blockchain zonder dat wij zelf alles wat 
ook zijn moet weten.   
  
Speaker 2 [00:16:09] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:16:11] En dat is wel mooi.   
  
Speaker 1 [00:16:12] En hoe dat? Hoe doe je dat dan uit interesse? En dan? Uh, bouw je dan voort op dingen 
die zij eerder hebben opgezet ergens?  
  
Speaker 2 [00:16:18] Ze hebben principe API's waarmee hij zij transacties in zij zoals zij kopen, zeg maar de de 
uh, de de blocks in of de transacties in mijn uh. Zij zullen schrijven dus op de blokchain, ze zorgen dat je het er 
weer af kan halen. Zij zorgen ervoor uh uh dat de hele infrastructuur van het schrijven en lezen van de 
blockchain.   
  
Speaker 2 [00:16:35] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:16:36] En voor stukje misschien ook doorzoekbaar maken of indexeren in geïndexeerd de 
blockchain kunnen zetten.Hebben dus dat met hun samen gedaan. Maar we hebben ook vanaf het begin 
gezegd dat het onafhankelijk van Yuki moet zijn, net zo min moet het onafhankelijk van MintBlue zijn. Het is 
nog steeds een open protocol en jij bent morgen vrij om eenzelfde bedrijf als Mint Blue uh op te richten. Maar 
ook zij zijn erop  gaan vertrouwen van, die uitdaging gaan wij i. Laat maar zien dat je het beter kan. Wij hebben 
het idee dat wij dit kostenefficiënt zo beter kunnen.   
  
Speaker 2 [00:17:08] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:17:09] Uhm en wij hebben tuurlijk alleen maar baat bij als dit gaat. Dat wordt maar ja uh. Als wij 
de besten zijn, dan komen mensen vanzelf bij ons maar. Niet tijdstip voorbij van vroeger. Uh, het is gewoon 
open en laat maar zien wat je kan en dan kan alleen maar leren als er een andere partij komt die toch beter 
doet. Ja.   
  
Speaker 1 [00:17:24] Ja.   
  
Speaker 2 [00:17:25] Liever meer van die die partijen d'rbij dan dat uh dat we dat allemaal dicht houden 
natuurlijk.   
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Speaker 1 [00:17:30] Ja, op zich. Wat bijzonderverhaal opzich anders dan het voorheen ging in dat opzicht. Ik 
wil toch weer even terug naar,Ja, je bedenkt van hé, we gaan dit gaan maken met de afwegingen natuurlijk 
een goed motief bij. Kan je heugen welke uh activiteiten nou echt plaatsvonden tussen het begin. dus dat je 
zegt van nog misschien een blockchain gebaseerd systeem maken en gaan de daadwerkelijk mee aan de slag. 
Was er een bepaald business plan?. Waren er bepaalde criteria echt opgesteld echt opgesteld? Of ging het 
allemaal best wel? Uh, natuurlijk eigenlijk.   
  
Speaker 2 [00:18:00] Ja, dat is van mij hoe wij werken. Ik denk dat zo. Ik geloof gewoon dat de business 
plannen bij dit soort dingen opstellen. Businesscase is gewoon heel ingewikkeld, want t is zo uh nieuw in je 
loopt tegen  zoveel aan, je hebt er zelf zo weinig kennis van Uhm, en je moet gewoon zorgen dat je dat het 
scopet. De uren weet ik wat er zoveel tijd en kwijt zijn. Uhm, misschien was het nog ergens in moet investeren, 
maar zoveel geld kosten dus. En dat be vind ik wel over gewoon om te kijken. Uh uh om innovatie te 
stimuleren.   
  
Speaker 2 [00:18:29] Maar uhm.   
  
Speaker 2 [00:18:32] Echt een hele gesloten business case maken? Nee zeker niet. Dus dat is niet gebeurd. En 
ja, dat natuurljjk gewoon. Zij hebben ons geld. Wij komen  met dit probleem met hun gaan zitten. En zij zijn zeg 
maar met onze technische blockchain oplossing gekomen  
  
Speaker 2 [00:18:46] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:18:46] En uh, en dan is het natuurlijk gewoon samenwerken tussen. Dus wij zijn de experts op 
deze specifieke toepassing en zij zijn in dit geval technische blockchain experts. En dan kom je eigenlijk wel. 
Uh, een heel eind. Het is niet echt een heel regide proces geweest moet ik zeggen.  
  
Speaker 1 [00:19:08] Nee, maar dat dat is ook. Dat is ook een prima en intereessant om te horen. Dus dit is 
eigenlijk. de agile manier, wel veel samenkomen, overleggen. En niet echt fases die je identificeert dat je zegt 
we geven nu misschien een go dan nu misschien een go. Uh, we checken eerst dit en als het goed is gaan we 
naar een volgende fase? Dat allemaal niet zozeer.   
  
Speaker 2 [00:19:26] Nee, nee. Weet je, het was meer kijken wat het was en hoeveeel tijd je daaran wilde 
bespreken. Was en t was meer een aantal tijd om daaraan mee te besteden.   
  
Speaker 2 [00:19:31] Ja.   
  
Speaker 2 [00:19:32] En dan heb je de volgens natuurlijk wel uh uh soort Nel staan zijn of wat je wil doen zo in 
zo om de zoveel tijd inchecken op twee weken hebben ze t objectief voor dit kwartaal. Voor die tijd.   
  
Speaker 2 [00:19:41] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:19:41] Uh nou dat ze eerst een uh concept opzetten. Nou dat lukte. Dat is gelukt. Zo kom je te 
weten. Zit ik wel enigszins structuur in?   
  
Speaker 2 [00:19:50] Ja. Maar waar en.   
  
Speaker 2 [00:19:57] Maar het is dat zo. Ik kan er echt. Er kwam een kleintje binnen bij mij.  
  
Speaker 1 [00:20:03] Uh ja, en dan tijdens het selectieproces van die van die blockchain wat waren dan de 
criteria die leidend waren voor hetr gevoel. Waren dat de kosten? Uh tijd die je erin wilt stoppen waren nog 
andere zaken waar je je het destijds misschien eh..  
  
Speaker 2 [00:20:19] Aan kleine stapjes uh waarbij je wel constant haalbaarheid blijft checken, dus kliene 
stapjes, zorgen dat die feasible zijn.  
  
Speaker 2 [00:20:27] Mm hu. Uh.   
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Speaker 2 [00:20:28] En natuurlijk het het oorspronkelijke ding niet? Niet niet. Uh uh verdrinken in uh, want 
dat zijn toch allemaal tech mensen met elkaar niet verdrinken in gewoon. O het is zo'n geweldige techniek. 
Wel zorgen dat je ook daadwerkelijk op de markt gaat brengen. Want hadden we nu nog bezig weet ik, we zijn 
nu nog steeds bezig met de volgende stapjes, maar dit is in principe af afgerond. En tuurlijk gaan we dat weer 
op verbeteren en doorgaan. Maar uhm uiteindelijk uh uiteindelijk het doel niet verbeterd. Dus ook. Uh, 
misschien kunnen dat. Maar ik weet wel zeker dat waarschijnlijk technisch of product-wise een betere 
oplossing had kunnen bouwen.   
  
Speaker 2 [00:21:01] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:21:03] Uh, als t wat wel in Yuki database zat dan was het waarschijnlijk sneller geweest of het 
had uh nog rijker geweest. Maar dat tornt dan aan die uh, die eerste belangrijke regels die wel gaan krijgen. 
Dit werkt alleen als er dus open is. En precies dus je moet constant wel blijven checken in wat ze doen. Wat wil 
ik behalen en wat is daarvoor nodig? Uh, want t is heel makkelijk als je met dat soort projecten bezig bent om 
nog dieper in te gaan. Nog mooier en nog verder gezien. Nog geavanceerder? Uh, want ik geloof echt dat de 
techniek deze tijd nog vanwege.   
  
Speaker 2 [00:21:37] Uh.   
  
Speaker 2 [00:21:40] We hebben gewoon nog genoeg ideeën liggen. smart contracts, het monitariseren van 
die data.  
  
Speaker 2 [00:21:44] Uhm rond uh.   
  
Speaker 2 [00:21:46] Uh van die tijd nog verder. Uh uhm dat ze ja nog zoveel. Maar of het hebben van zo 
nu  un je nu eerst doen, kliene stapjes afronden, afmaken. Het heeft ook al waarde. Maar kijk, we zien daarom 
dat nu nog interactie niet. Maar dit is dus dat soort innovatieve projecten. Dit isnatuurlijk uberhaupt van de 
lange adem.   
  
Speaker 1 [00:22:03] Ja tuurlijk. Ik zit zo te denken he, Je noemt eigenlijk ook al bepaalde dingen, dat het nog 
sneller had gekund et cetera. Waren dat dan al criteria waarbij je toen ook al nadacht? Uh destijds,dat je dacht 
eht moet wel snel genoeg zjn  misschien wel schaalbaar genoeg zijn. Uh, hoe deal je met toegang? Of was het 
voor juliie niet echt een groot concern?   
  
Speaker 2 [00:22:24] Nee, je zegt nu wel een aantal fundamentele dingen? Ik, je stelt natuurlijk cosntant de 
vraag. OK, als we dit.   
  
Speaker 2 [00:22:29] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:22:30] Hoe moet ik dat zien. Ik ik. Uh uh. Je hebt dus een soort moonshot of dat soort dingen? 
Of uh, je hebt organieke, maar je heb gewoon een soort stip op de horizon waar je wil komen. Wat het 
concept in zijn geheel moet zijn. Je gaat in kleine stapjes lopen. alleen die weg daarnaartoe is niet recht. Alleen 
je moet wel zo elke stap die je zet dat die ongeveer in de richting van dat doel is. Mm hu. Dus als ik nu uh een 
oplossing maken van ik al weet dat dat uiteindelijk niet past bij het einddoel omdat het volledig niet schaalbaar 
is. Uh, dan loop ik natuurlijk de verkeerde kant op.   
  
Speaker 2 [00:23:00] Ja. En.   
  
Speaker 2 [00:23:05] Maar je gaat ondertussen proberen afweging te maken en dat weet je nooit 100% zeker, 
maar die neemt u de risico's mee. OK, je gaat het in de toekomst een probleem zijn? Ja of nee? Waarschijnlijk 
niet. Oké, niet, dan kunnen we door   
  
Speaker 2 [00:23:17] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:23:18] Maar de schaalbaarheid, het moest betaalbaar zijn.   
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Speaker 2 [00:23:20] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:23:21] Uh, d'r zit een aantal eisen die die ik van tevoren mee stellen bij zo'n project.   
  
Speaker 1 [00:23:26] Natuurlijk waren er ook bepaalde risico's die je destijds zag. Bij het selectieproces 
eigenlijk, het moment waarvoor je begint dingen waarvoor je dacht, hier moeten we echt wel voor waken 
bepaalde risico's, obstakels.   
  
Speaker 2 [00:23:41] En ja, zo'n de analyse hebben we natuurlijk zeker gedaan. Uh k zeg. Kijk uh qua kosten en 
investering. We hebben gewoon duidelijk gescoopt, zo veel tijd willen eraan besteden. Uh, voordat we iets 
hebben voor deze voor de eerste fase zeg maar van dit is een stuk. Mm hu. Uh, en dan willen we iets hebben. 
Dan moeten we ook iets kunnen kunnen verliezen zeg maar. Uhm Dus dat soort dingen die je natuurlijk op die 
manier scoopt. En voor de oplossing zelf zit het zit en zat het grootste risico. Uh, voor mij nog steeds dat hele 
uh legal aspect en privacy.  
  
Speaker 2 [00:24:10] Uh.   
  
Speaker 2 [00:24:11] Omdat je naar mijn mening ziet de gebeurt ook. Daar gebeurt natuurlijk heel veel. Maar 
dat is ook totaal nog niet volwassen, net als de techniek nog niet volwassen is. Uhm. En dat is met overheden 
en regelgeving nog veel erger Uhm. Die lopen tuurlijk altijd achter de feiten aan. En techniek gaat steeds 
sneller. En uh, dat proces dat.   
  
Speaker 2 [00:24:30] Wil niet zeggen dat het langzamer gaat maar zeker ook niet sneller. Dus uh, die lopen 
over en moment gewoon zo hopeloos achter de dingen aan dat het best risico is dat in de toekomst. Uh 
bepaalde beslissingen nemen. Als je uberhaupt met Uhm. Ja dan niet over blockchain hebben maar over 
cryptocurrencoes. Ja dan zie je dat alle overheden ook nog niet zo goed weten. En banken en uh nationale 
banken wat ze dan aanmoeten daarmee moeten. En die gaan dan ook van links naar  Ja. Het is natuurlijk wel 
een risico. We hebben dan ook nog privacy, in dit geval.Wij gaan natuurlijk factuur data opslaan op de 
blockchain. één van die geweldige eigenschappen van een plotseling is dat het in principe uh in mutual is en er 
voor altijd zal staan. Ja.   
  
Speaker 2 [00:25:09] Uh. Nou dan kom je al heel snel in een hele GDPR fase. Want ja uh, een gebruiker mag 
altijd van een persoon nog altijd zijn data. We moeten het altijd laten kunnen verwijderen als je dat als filter 
willen, maar dat zal ie best een best. Een ingewikkeld stuk.  
  
Speaker 1 [00:25:23] Zijn daar oplossinge voor, zover je weet?  
  
Speaker 2 [00:25:28] Nou, technisch gezien niet, want dat toornt namelijk aan de o de origine wan maar de 
oplossing die daar dus die wij daarvoor gekozen hebben. Uh en nou die wij dus gecheckt hebben met een 
aantal uh legal personen. En er zit dus een, een zwart gat in. Maar uhm.   
  
Speaker 2 [00:25:45] Uh, wij slaan die data daar encrypted op.uhm, dus wat jij doet zijn facturen verstuurd? 
Dan zetten wij die dus op de blockchain, maar we zetten die encrypted op. En.   
  
Speaker 2 [00:25:56] Dat betekent uh om die data op te halen we twee dingen. Je hebt de locatie nodig, eigen 
transacties ID. Drie dingen ook transactie ID heb je nodig, de chain waar je dan op op staat nodig. Uhm en de 
Key om het te kunnen decrypten. En de stelling is nu als ik dat dan goed zo begrijp. Omdat. Zonder die key is 
die data niet leesbaar, dus is het in principe uh is het geen persoonsgegevens kan je t niet zien. kan je het niet 
dingen, is is het niks zeg maar. Er is uhm en.   
  
Speaker 2 [00:26:22] Jij als gebruiker hebt alleen die key, dus jij bepaalt aan wie je die key geeft. Dat kan je net 
zo zien als aan wie jij dus de fysieke factuur zou geven. En diegene mag een kopie maken. Maar ja, dan heb jij 
de gegevens wel, wat diegene dan weer mee doet dat meer dan onderling afgesproken.   
  
Speaker 1 [00:26:34] Ja ja.   
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Speaker 2 [00:26:35] Jullie uh. Maar moment dat jij dus de key weggooit. Andere woorden, jij gooit de factuur 
weg. Dan zou je dat mogen zien als de data is verwijderd. Dit moment. zwart gat zit het natuurlijk in in die data 
is geencrypt  via een algoritme. Op dit moment wordt dat gewoon gezien als onbreekbaar.   
  
Speaker 2 [00:26:51] Over weer.   
  
Speaker 2 [00:26:52] Uh. 10 20 25 30 jaar zijn computers een stuk verder ja, maar als het goed begrijp is dat 
iets waarvan ze gewoon zeggen. Nou, daar kunnen we geen rekening mee houden.   
  
Speaker 2 [00:27:01] Maar ja. Uh.   
  
Speaker 2 [00:27:03] Dus dat doen we dan ook niet.   
  
Speaker 2 [00:27:06] Ja.   
  
Speaker 1 [00:27:07] Dat is grappig, dat is toch ook  waar die angst voor de quantcomputers vandaan komt? 
Toch  dat ze daarvoor bang zijn? De computers zo sterk worden. Dat dit soort dingen dat kunnen raden, of 
kunnen kraken.  
  
Speaker 2 [00:27:16] Ze zien dat ze het ja maar dat dat kan, met uberhaupt  computers natuurlijk. Uh.   
  
Speaker 2 [00:27:20] Precies ja.   
  
Speaker 2 [00:27:21] Uh, wij hebben onlangs en wij weer. Uh uh. Dus even off-scope ook. Uh onze encryptie 
van onze wachtwoorden weer en naar een nieuwe niveau getild.   
  
Speaker 1 [00:27:28] Maar dat blijft voor.   
  
Speaker 2 [00:27:29] De vorige is weer oud en nou, oud. Die is nog lang niet in dangerr, maar voor het geval 
dat alles weer naar de nieuwe versie.   
  
Speaker 2 [00:27:36] Ja.   
  
Speaker 2 [00:27:37] Gewoon op het gebied gewoon steeds sneller worden natuurlijk.   
  
Speaker 2 [00:27:41] Dus dat is dat is daar natuurlijk een probleem. En en dat is wel spannend met de 
blockchain en had ik er ook over met de jongens  Dit is de eigenschap van een blockchain zijn dat die data in 
principe staat dat moment dat je dat dus voor deze specifieke toepassing dan ongedaan maakt. Ja, dan, dan 
breekt heel het idee. En de eerste use case waarom je dat is en dat bedoel ik op daar haak je dus heel erg 
verzinkt op hebben dat we d'r ook over gehad kunnen. Manieren verzinnen dan dat het dan toch weer 
verwijderd kan worden. Dat soort dingen. Ja, dan breek je dus eigenlijk met je allereerste reden dat die data 
dus niet veranderd kan worden.   
  
Speaker 2 [00:28:11] Ja.   
  
Speaker 2 [00:28:12] En altijd beschikbaar is.   
  
Speaker 1 [00:28:13] En waar? Wat doe je t dan om? Inderdaad. H. Ja.   
  
Speaker 2 [00:28:15] Uh, dus dan ga je dus zover. Laat je weer meedrijven en dat soort dingen. Nee kijk. Dit is 
het gewoon aan, daar moet je dan gewoon eh, niet aan tornen. En het is dus die mensen hun eigen keuze als 
ze dat of ze of ze willen dat hun factuur een NFT factuur wordt. Ook had.   
  
Speaker 1 [00:28:31] Nee precies, dat is op zich ook een stukje communicatie allemaal toch  
  
Speaker 2 [00:28:35] Is.   
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Speaker 2 [00:28:36] En.  
  
Speaker 2 [00:28:37] En dat is voor mij op dit moment en dat was toen ook altijd het grootste vraagstuk. 
Technologie, dat geloofde ik wel in het functioneel toepassing ook.   
  
Speaker 2 [00:28:45] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:28:46] En de vraag zie ik ook wel een risico ook of die ooit wordt geadapt. . Dat zo'n protocol, 
want dat is het eigenlijk ja, werkt alleen als het op het moment echt zo tractie krijgt en geadapt wordt. En dat 
soort dingen.   
  
Speaker 1 [00:28:57] Zoiets al.   
  
Speaker 2 [00:28:58] Uh. Dat. Dat is. Ja, dat is dan het hoofd risico. Zeg maar dat ja, dat. Maar dat. Daarom 
moet je zdat je dus niet te veel in stopt.   
  
Speaker 1 [00:29:09]  Precies hoe het is. Zo'n beetje komt alles samen samen. Je had al aangeven dat die 
activiteiten bij de selectie niet heel erg, uh stapsgewijs gingen. Maar jij noemde wel bepaalde zaken heel zoals 
een proefconcept, scope van tijd en kosten. Kan je de risico's die je benoemt? Weet je linken aan de activiteit 
van destijds? Heb je tijdens proefconcept  rekening gehouden met uh, die legal en privacy issues met de 
kosten? Uh of kwam dat allemaal pas wat later in het project. Uh naar voren.   
  
Speaker 2 [00:29:39] Nou ja, uhm.   
  
Speaker 2 [00:29:45] Het is niet mogelijk, maar nee, dat is zo. Constant gaan is in principe het begin. In het 
begin toen we begonnen hebben we gescoped van hoe wil je het insteken en dat kunnen we altijd weer 
veranderen. Maar zoveel energie willen we er nu insteken? Zeker zoveel tijd steken we erin?  
  
Speaker 2 [00:29:56] Uhm. En dat gaan we dan proberen. Uh, en uh.   
  
Speaker 2 [00:30:02] We hebben dan tussendoor natuurlijk wel uh legal dingen gepolst en ik plan. Dit klopt dit. 
En ook dubbel, dus wij hebben het gecheckt. Maar zij hebben het ook gecheckt. gewoon voor de zekerheid 
gaan, een second opinion nog aangevraagd, maar allemaal nog heel oppervlakkig. En toen had ik een beetje 
een in een einde stadium komen. Heb ik dan wat diepgaander laten checken, natuurlijk allemaal. Uh, maar je 
hebt natuurlijk wel constant  met de pols of de pingen. Het wordt allemaal nog uh, of het allemaal nog loopt  
  
Speaker 2 [00:30:30] Dus.   
  
Speaker 2 [00:30:33] En ik zeg bij elke beslissing die je neemt teruggaan naar die oorspronkelijke waarde 
Waarom doen we dit? Uh, gaat dit echt bijdragen bij wat we aan doen zijn? Uh, brengt het nou risico's met 
zich mee? Ja nee ok. Moeten we dit checken? Ja, nee en vooral snel kleine stapjes blijven doen.   
  
Speaker 1 [00:30:48] Ja, precies. Gewoon iteratief? Uh verbeteren en uh leren.   
  
Speaker 2 [00:30:58] Geen. Uh, het doel was gewoon inderdaad. Okee, we moeten laat in die tijd gewoon iets 
hebben. En als op een moment duidelijk werd dat dat doel niet ging halen. Ja dan moet je er gewoon vragen 
en gaan we ermee stoppen of niet?   
  
Speaker 1 [00:31:07] Precies. Nee, dat is niet gebeurd. Dus zeggen dat is goed teken ik.   
  
Speaker 2 [00:31:11] Nu.   
  
Speaker 1 [00:31:13] Wel, hé de vraag die natuurlijk uh, is  er documentatie van uh, heb de documentatie 
bijgehouden van je de hele proces?.   
  
Speaker 2 [00:31:25] Of we het proces documenteren?  
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Speaker 1 [00:31:26] En t het proces eigenlijk dus uh. Het de uitrol van dat het niet zomaar op..  
  
Speaker 2 [00:31:31] Zo dat dat gaat zover van links naar rechts gaat wringen. Precies. Als je innovatieve 
projecten draait heb ik denk dat dat alleen maar in de weg zit. Tenzij je wellicht hele grote innovatieve 
projecten gaat gaat hebben, dan wil je dat misschien wat meer structureren, kan k me voorstellen.   
  
Speaker 2 [00:31:44] Ja ja.   
  
Speaker 2 [00:31:45]  zo'n grote scoop had dit ook niet, het zou een grote impact kunnen hebben, maar had hij 
ook, had het niet en zoveel investering zat er in instantie ook niet. Mmm. Dat is groot. Maar. Nee. Uhm. Ja 
maar zien wij zeggen altijd. We hadden wel een soort uh scrum board en hadden vrij lange sprints.   
  
Speaker 2 [00:32:03] Uhm uh.   
  
Speaker 2 [00:32:04] We hadden uh OKR's, dus hadden we we hadden wel wat, we hadden wel.   
  
Speaker 2 [00:32:08] Mmm.   
  
Speaker 2 [00:32:09] En we ook hebben ook OKRs, objectives en Key Results, deadlines hebbenwe . Dus dat 
hadden we wel. Da's niet waar.   
  
Speaker 1 [00:32:14] Er is wel iets van, uh, high over documentatie, waar het op voortgang focust.   
  
Speaker 2 [00:32:18] Gefocust op het doel. Eigenlijk alleenvoortgang, doel en om dus in die in die scope te 
blijven.   
  
Speaker 2 [00:32:22] Ja.   
  
Speaker 1 [00:32:23] Maar ja ik denk dat het ook een heel effectieve manier is.  
  
Speaker 2 [00:32:27] Maar niet technische documentatie, zo gaan we het doen, Risico's?   
  
Speaker 1 [00:32:28] Uhm precies. OK. Ik werd even zei nu dit misschien wel de de vraag die ik het meest 
interessant vind ook een van de laatste vragen. We lopen het einde maar nadat je dit uh uh had uitegrold, had 
je toen nog risico's ondervonden die niet geïdentificeerd zijn tijdens het selectieproces. Is achteraf na de 
implementatie dat je dacht toch gedacht van oh shit, hier hadden misschien niet over nagedacht en.   
  
Speaker 2 [00:32:55] Een.   
  
Speaker 2 [00:32:58] Nee, niet zozeer risico's. Ik denk dat je wel ziet dat dat het nog uh.   
  
Speaker 2 [00:33:03] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:33:05] Dat er gewoon veels.   
  
Speaker 2 [00:33:07] Uh.   
  
Speaker 2 [00:33:07] Wat viel me a uiteindelijk mee. Dus dat was wat ik niet had verwacht, want ik wist dat 
een risico was, maar ik had veel meer uh sceptici verwacht.   
  
Speaker 2 [00:33:16] Uhm.   
  
Speaker 1 [00:33:17] Met andere mensen meekrijgen of ze ja heb.   
  
Speaker 2 [00:33:20] we hebben ook wel,ook wel sociaal media  wat media aandacht aangegeven, dat soort 
dingen zo, maar ook grotere klanten, partners dat soort dingen toe.   
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Speaker 2 [00:33:26] Mmm en uhm het het. Uh uhm.   
  
Speaker 2 [00:33:32] Dit is niet zozeer sceptisch over één, maar er worden maar heel graag van. Ja, zegt iets 
van de toekomst, dat is allemaal niet. Ik denk dat dat meer is. Op had ik niet verwacht. Ik had meer. Ik had 
meer verwacht dat mensen zich van ja uh. Dit gaat toch nooit werken of dit is niks bla bla. En uh en andere 
mensen die dan eenmaal pro blockchain zijn zijn helemaal vol (?) datje echt een soort conflict kreeg Maar ik 
had wel meer hele enthousiaste mensen.   
  
Speaker 2 [00:33:54] OK.   
  
Speaker 2 [00:33:55] Uhm paar skeptici natuurlijk.   
  
Speaker 2 [00:33:57] Ja.   
  
Speaker 2 [00:33:58] Maar die waren meer skeptisch naar. Uh uh uh. De keuze qua chain en en dat soort 
dingen en zo. En uh en hoe dit past binnen het huidige milieubeleid, want dat is het ook vaak met je mensen 
weten dan toch nog te weinig vanaf dat ie weet alleen maar ja, bitcoin slecht voor milieu Ja, daardoor is ineens 
alles slecht voor eht milieu.  
  
Speaker 2 [00:34:15] Ja uh.   
  
Speaker 2 [00:34:17] En laat k niet zeggen dat het goed voor het milieu is. Da's een ander verhaal. Maar.   
  
Speaker 2 [00:34:19] Mm hu. Uhm, dat je.   
  
Speaker 2 [00:34:21] Je je ziet dat mensen daar eigenlijk uh.   
  
Speaker 2 [00:34:23] Uh.   
  
Speaker 2 [00:34:24] Te weinig van weten om er echt uit nog een mening over te.   
  
Speaker 2 [00:34:27] Vormen om.   
  
Speaker 2 [00:34:29] En dat veel mensen dus eigenlijk ook soort van maar een beetje laten uit zijn. Ik begrijp 
dat echt niet goed is. Wil er voorlopig even heeft niks mee te maken hebben als ik dat vaker hoor. Ik hoor van 
meer mensen dat gebruiken dan ga  mee doen.   
  
Speaker 1 [00:34:38] Precies.   
  
Speaker 2 [00:34:39] Ja. Dus ook toenwij het gereleased hebben. En we zien dat nog niet veel mensen het 
gebruiken.   
  
Speaker 2 [00:34:43] Uhm. Maar nee.   
  
Speaker 2 [00:34:45] Dat vind ik nu ook prima. We zijn nog wat verder aan het brengen, t is immers het 
proberen en gaan. Laten we wat meer gas op geven, zeker als weer de volgende stap h, want dan wordt daar 
wordt aan toevoegen de waarde veel groter.   
  
Speaker 2 [00:34:55] Ja.   
  
Speaker 2 [00:34:57] En maar ik denk dat dat het grootste probleem is dat dat dat dat je uh uhm ook echt bij 
het uitrollen van functioneliteit rondom de blockchain uh gewoon gebonden ben aan uh een early adopters 
groep.   
  
Speaker 2 [00:35:12] Ja.   
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Speaker 2 [00:35:13] Uh, en dat dat voorlopig ook nog wel even zal blijven. Gewoon omdat andere mensen 
dan maar maar eng en spannend is en er gewoon enorme verwarring is over. Uh uhm een blockchain, bitcoin. 
Uh, is het dan hetzelfde? Is dat niet hetzelfde? Maar dat kost natuurlijk geld en is risicovol? En maar dit heeft 
er niks mee te maken. T Is alleen de technologie daarachter. Ja, maar hoe zit dat met?   
  
Speaker 2 [00:35:34] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:35:37] En had ook uh uh uhm. Maar je mag ook eerlijk weten, we hebben ook wel wat nerveuze 
partijen gehad. We hebben wat uh uh. Twee partijen gehad die.   
  
Speaker 2 [00:35:44] Uh uhm.   
  
Speaker 2 [00:35:46] Zitten in uh.   
  
Speaker 2 [00:35:47] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:35:49] Uh in data en in uh uh uhm risk management en dat soort profielen verkopen.   
  
Speaker 2 [00:35:54] Mmm. Uh, en.   
  
Speaker 2 [00:35:55] Die komen alleen bij ons en dat duurde even. Maar uiteindelijk was mijn vraag uh 
geloven die, want die hadden maar heel weinig een blockchain maar aan constant vragen van uh, zie jij ons 
nog bestaan over tien jaar met blockchain?   
  
Speaker 1 [00:36:06] Zo ja.   
  
Speaker 2 [00:36:07] Dat is ongeveer gewoon de de.   
  
Speaker 2 [00:36:09] En uh.   
  
Speaker 2 [00:36:10] De je dat soort. Uh dan iets terug. Maar dat soort onzekerheid is er gewoon denk ik, want 
heel het onderwerp?   
  
Speaker 2 [00:36:16] Ja.   
  
Speaker 2 [00:36:16] Dat mensen er eigenlijk niks mee te maken willen hebben, het niet begrijpen en het maar 
eng vinden. En dat dat zagen we in t begin met Yuki. Ook toen wij kwamen je automatisering. Toen kreeg je 
dat eigenlijk niet aan de man bij accountant. Want ja, dat je gaat. Mij ik, ik ga jou niet helpen mij van de baan 
te zetten.   
  
Speaker 1 [00:36:30] Nee precies.   
  
Speaker 2 [00:36:31] Maar ze hebben de weer naar buiten waardoor ik dat je twee stromingen heb. Je hebt 
het doemscenario. Ja, en het positieve scenario. Ik ben wat aan de optimistische kant. Uh, dat ik zeg gaan 
nemen. Dingen veranderen gewoon.   
  
Speaker 2 [00:36:43] Dus uhm ja.   
  
Speaker 2 [00:36:45] Jij als bedrijf. Kijk, als jij nu je huidige business model en je business strategie hetzelfde is, 
nu ja, dan ga je waarschijnlijk is t waar. Waarschijnlijk over een aantal jaar.   
  
Speaker 2 [00:36:52] Ja.   
  
Speaker 2 [00:36:53] Er is jou perfect een wereld. Uh met blockchain. Want het gaat om, dan moet je op een 
gegeven moment wel die technologie gaan omarmen. Want ik ben het wel eens, blockchain gaat een hele 
grote rol spelen bij heel die compliance. Daar komt ook ( ) dat voor dat soort uh.   
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Speaker 2 [00:37:07] Uh.   
  
Speaker 2 [00:37:07] Bedrijven. Maar als je dat omarmt dan is daar heel goed een businessmodel omheen te 
beginnen en kan je d'r ook waarde aan toevoegen. En gaat Blockchain jou helpen. Dit was nou juist ons 
bedrijfsmodel.   
  
Speaker 1 [00:37:16] Precies.   
  
Speaker 2 [00:37:17] Uhm.   
  
Speaker 2 [00:37:19] Maar ik zeg het even duren.   
  
Speaker 1 [00:37:22] Haha hij is even gerust gesteld  
  
Speaker 1 [00:37:25] Maar dat dat wel. Dat soort dingen krijg je wel. Uh nou, we hebben ik ook Pebbl 
langsgehad, want die vond het ook allemaal maar spannend en eng. En ik had eigenlijk verwacht dat die er 
heel uh wat die er niet in hadden. En toen we van dat dat allemaal zouden afbranden.   
  
Speaker 1 [00:37:37] OK.   
  
Speaker 2 [00:37:38] Hebben ze niet gedaan. Uh, ik denk ook deels omdat nou de vrij duidelijk nog maakt dat 
wij uh een toekomst zien waarbij NFT invoicing gebruikt gaat worden op Pebble. Want verwijder ze voor wat 
anders, want Pebble is distributienetwerk en vertegenwoordiging gaat over validiteit en integriteit van die 
data. Ja dus NFT invoicing gebruiken om de datastroom binnen de Apple netwerk naar volgend niveau te 
tillen? Da's thema en dan werden ze ineens heel enthousiast,  Uh ja, dan dan gaat ineens de deur open. Oh ja, 
maar hier, je komt bij niet aanvallen, je komt er niet. Uh ons zitten. Uhm en en ik denk dat dat mensen zijn 
gewoon heel uh met structuur zo tegen verandering. Maar zeker op dit gebied zijn heel veel mensen heel 
skeptisch, terughoudend en angstig. En ik denk dat dat het grootste probleem en risico is, maar dat dat gaat 
over tijd weg. Maar wil jij nu iets nieuws nog rondkrijgen? Is dat hier op z'n plek?   
  
Speaker 2 [00:38:34] Ja cool. Denk dat t heel duidelijk een heel duidelijk antwoord is. Ik ben door mijn vragen 
heen. Uhm ja, behalve nee de laatste vraag is. Die iets doen noemt er de sceptici of de publieke backlash die je 
misschien wel kan krijgen met uitrol zou dit soort denken inperken tijdens het uh. Ja, bij het selectieproces 
eigenlijk van de blockchain al. Zou je dingen kunnen doen van tevoren waardoor we dit soort dingen mitigeert. 
Misschien kan je mensen meenemen erin of op dat soort zaken. Zie dat als relevant of denk je moet maar 
gewoon. Die live gang afwachten   
  
Speaker 2 [00:39:07] Ik denk dat je de van bewust moet zijn en ik denk precies wat. Uh, ik denk dat je denk het 
niet het proces niet te ingewikkeld moet maken.   
  
Speaker 2 [00:39:13] Moet maken.   
  
Speaker 2 [00:39:14] Want dat dat stremt, je innovatie en je dingen en niet te veel mensen bij betrekken. 
Maar ik denk dat dat belangrijk is om, uh, nou eigenlijk denk je t hiermee heel simpel framework, OKR's of 
scrum  Dat soort dingen moet werken in kleine stapjes, doet er constant wel en laat ik even. Dan baalt er n van 
die uh ook juist natuurlijk dat het dat het a secure privacy en geen daar een probleem mee moest hebben. Mm 
hu. En je neemt het mee die die. Die originele doelen neem je mee en constant bij elke stap in proces ga je 
naar ok. Uhm uh zitten we daar nog op. Is er een probleem mee, nee er is geen probleem mee dan gaan we 
door.  
  
Speaker 2 [00:39:46] Ja. Uhm n uhm.   
  
Speaker 2 [00:39:51] Ik vind niet dat je je. Je moet het niet overtrokken doen. Je moet niet proberen alle 
risico's van de vooruit te zijn. Moet ze gewoon van bewustzijn en wel het vertrouwen hebben. Elke stap dat je 
de risico's kan.   
  
Speaker 2 [00:40:00] Uhm uh, niet regeren zeg maar. En. En. De Wilde. Ja.   
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Speaker 2 [00:40:12] Dit waren  mijn vragen. Is er verder nog iets waar je over wilt uitweiden, toelichten?  
  
Speaker 2 [00:40:16] Ik vind het uh tof dat je dit doet. Ik heb ik had ineens net nog je mailtje gelezen.   
  
Speaker 2 [00:40:20] Uhm dus uh. Uh.   
  
Speaker 2 [00:40:22] Op zich ben ik wel interessant en benieuwd wat er misschien uitkomt. En ik ben heel 
benieuwd wat hierbij de link met Nmbrs is.  
  
Speaker 2 [00:40:30] Ja dat zou ik even toelichten. Ik zal voor nu even de recording stoppen als dat oké is. en 
dan praten we nog kort na.   
  

● Interview 4:JS04 
Chris _ Justin (Onderzoek blockchain gebaseerde Systemen)-
20220420_103049-Meeting Recording.mp4  

  
Speaker 1 [00:00:09] Hij is aan het opnemen, toch?   
  
Speaker 2 [00:00:11] Ja.   
  
Speaker 1 [00:00:12] Super. En nog bedankt dat je mee wilt doen met het 
onderzoek. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een korte introductie over je carrière. 
Zou je dat kunnen samenvatten voor mij.   
  
Speaker 2 [00:00:23] Ja, dat kan. Ik ben eigenlijk. In 2018 ben ik uh begonnen in 
ICT en behoorlijk lang in de horeca gewerkt. En uh, toen ben ik begonnen met uh, ik 
vond het heel logisch. Lijkt mij om programmeertaal te gaan leren als je ideeën weet. 
Waarom niet programmeren. Uh nou dat beviel. Daarna kwam ik er wel achter dat 
wel heel veel meer te halen was eigenlijk Uh dan coding. En uh, toen ben ik een 
traineeship in gerold. Uh, met vooral focus op uh linux en uh devops tools. En uh, 
dat was voor een consultancybedrijf in uh in Geldermalsen. En toen ben ik uh uh. 
Toen ik dat afgerond heb. Toen heb ik er na een aantal opdrachten voor dat bedrijf 
gedaan, ben ik eigenlijk in mijn eigen tijd met blockchain aan de slag gegaan. En uh 
ja, toen kwam ik eigenlijk al snel achter dat ik dat wel heel erg tof vond. En uh toen. 
Dus ben ik m eigenlijk in eerste instantie best wel breed ingeschoten. maar ja, laat 
maar 's kijken want binnen blokchain Heb je  natuurlijk ook nog een hele hoop 
verschillende mogelijkheden. En uh ja, en na verloop van tijd ben ik eigenlijk met de 
passie ontwikkeld voor crypto en later en NFT's is onduidelijk of ik echt op die 
richting uh richting op wilde. En toen heb ik in het tussen. In de tussentijd heb ik nog 
gewerkt voor een bedrijf gewerkt dat API management doet. Ook voor grote partijen. 
En dat was eigenlijk uh. Hadden zij ook op een goudmijn staan om een al met 
blockchain technologie te doen? Maar dat is redelijk 't zelfde gebleven  in de tijd dat 
ik dat werkte en ik wilde vooruit en toen ben ik in gesprek geraakt met uh uh met uh 
met bitcoin meester. daar uiteindelijk aan de slag gegaan.   
  
Speaker 1 [00:02:00] Ja cool maar een bijzondere pad he van horeca naar uh IT en 
dan specifiek naar de blockchain Ja ja. H. Het onderzoek gaat tuurlijk over 
blockchain gebaseerde systemen. Zou je kunnen aangeven wat je daar zelf onder 
verstaat? Wat zie je als een blockchain gebaseerd systeem?   
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Speaker 2 [00:02:19] Ja uh ja. Nou ja, goed. D'r zijn natuurlijk, natuurlijk een hoop 
verschillende en verschillende mogelijkheden die je daar hebt. Nou ja, op het begin 
is er echt onderscheid tussen public en uh uh permissioned blockchain. Mmm. Uhm 
ja kijk en wat is een systeem? Nou kijk, ik denk dat je bijvoorbeeld een uh 
decentralized application of ledger is natuurlijk al een uh n kun je al ombouwen tot 
een systeem, maar dat is natuurlijk dan wel heel erg high level eigenlijk als je dat 
vergelijkt met be wijze van een hyperledger. Uh een hyper ledger chain. Uh voor ja 
communicatie tussen twee of meerdere bedrijven. Uhm ja, dat zijn blockchain 
systemen. Lijkt me uhm. Kijk, wat kan ik dan nog meer over vertellen? Uhm. Ja, het 
is. Ik. Zelf vond ik dat ik wel interessant daar met blockchain aan de gang ging Ook 
achter kwam inderdaad ook permissioned blockchains hebt en er zit natuurlijk ook 
nog een groot verschil in de uh uh ja consensus protocollen.  
  
Speaker 1 [00:03:28] Precies duidelijk ja. Het blijft een beetje een veelomvattende 
uh h definitie. Inderdaad met veel verschillende variaties.   
  
Speaker 2 [00:03:36] Misschien is misschien is de beste eigenlijk nog wel natuurlijk 
dat de uh binnen als binnen een systeem uh dus de database structuur uh dus niet 
crud Maar wat is het dan? Uhm uh create, uh create, re? Je moet me even helpen. 
Update delete, wat is de 'R' ook al weer?, maar in ieder geval dat je dus en dat is dat 
de database dat het hele database eigenlijk anders werkt, dat je dus niet kan niet 
kan deletenen ook tot op zekere hoogte niet echt kan updaten. Dat (..)  en net iets 
anders. Overigens vind ik dat een nogal grappig uh grappige dingetje. Misschien om 
te vermelden dat eigenlijk het hele uh update verhaal daarin en dus ook het uhm uh 
wat je vaak hoort blockchain is immutable.  
  
Speaker 1 [00:04:29] Op.   
  
Speaker 2 [00:04:29] Dat natuurlijk eigenlijk een illusie is. En uh, we hebben het 
bijvoorbeeld bij bitcoin ook gezien en ook wel uh als er consensus is, dan is het 
ineens niet heel immutable meer Dat is misschien een grappige kanttekening  
  
Speaker 1 [00:04:43] Maar nee, absoluut. Da's een beetje die consensus protocol 
he, als die er eenmaal is dan kan het nog veranderen.  
  
Speaker 2 [00:04:49] Ja, precies. Maar qua infrastructuur is dat natuurlijk eigenlijk 
het. Uh 't 't meest define. Zeg maar dat de database, database anders werkt.  
  
Speaker 1 [00:05:01] Dat onderzoek gaat er ook een beetje over hoe de selectie 
voor zo'n blockchain systeem naar voren komt. Uh, ben je zelf betrokken geweest in 
uh uh bij de selectie van een blockchainn gebaseerd systeem? Je noemde net even 
Bitcoin meester al.   
  
Speaker 2 [00:05:15] Nou uhm. Ja, enigszins. Ik heb wel wat consultancy gedaan 
voor uh uhm ja, ook voor mensen die ik via LinkedIn ontmoet heb en zo die vragen 
stelden. En dat ging, dat ging dan over het algemeen over applicaties voor public 
blockchains. En dat was dus de vraag welke chain is uh is voor onze use case we 
het beste of het meest? Uh uh, het meest praktisch? Kijk aan, er zijn best wel een 
aantal overwegingen waar in het algemeen voor mij eigenlijk vaak, tenminste hoe ik 
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het zie de allerbelangrijkste overweging is eigenlijk van  welke kennis heb ik in huis 
en kijk je gaat kijken als je gaat kijken naar uhm. Kijk of jij nou iets op. Uh uh Solana, 
Cardano of Ethereum wil lanceren. Uh, allemaal voor en nadelen. Maar zeker gezien 
de krapte op de arbeidsmarkt is het denk ik gewoon vaak de beste keuze om te 
kijken waar je het best mee uit de voeten kan. Dus welke, wat voor wat, voor kennis 
heb je in huis? Uh, als dat nou niet van toepassing is en je wilt toch gaan 
outsourcen, of uh, of je moet nog diep aantrekken of zo en dan kunnen. Daar kan je 
natuurlijk makkelijker ook rekening gaan houden met uh ja met met andere 
variabelen. Zoals bijvoorbeeld uh, nou ja etheruem atuurlijk ook transactiekosten is 
een hele makkelijke. Ja uh, dan zijn programmeertalen zijn uh. Zijn interessant zoals 
Cardano zoals Hume. Uh. Volgens mij moet je daarom steeds nauw met Haskell aan 
de slag. Uh, die taal die zij hebben ontwikkeld ook voor uh voor hun blockchain. Na 
Ethereum natuurlijk solidity die uh Solana of Polkadot netwerk is rust. Uh, dus dat 
zijn denk ik dan belangrijke overwegingen. En uhm uh. Daarnaast heb je nog een 
aantal ja uh n een aantal wel andere zaken, Cardano bijvoorbeeld om om een 
voorbeeld te noemen, die zijn pas sinds halfweg vorig jaar. Zijn ze competiable (..) 
En is dat je? Uh überhaupt maar uh. Was met smart contracts kan werken naar daar 
voor heel leuke centralized applicaties wil maken, maar dat succes daarmee dan? 
Op Cardano zit wel een hoop haakjes en oogjes aan.. En ook zijn kan wat misschien 
ook op wijze van zelfs een uh een een soort van ethische overweging zou kunnen 
zijn, is de mate van decentralisatie. Uh, wat je natuurlijk bij Ethereum uh ja, op 
papier natuurlijk mooi gedecentraliseerd is, maar in de praktijk uh minder zo werkt. 
Nou ja, en als je dan bijvoorbeeld wat vergelijkt met Solana, Solana is natuurlijk 
eigenlijk bijna als een volledig  gecentraliseerd Uh, systeem wat niet per se niet per 
se erg hoeft te zijn natuurlijk. Uh, maar het kan wel uh iets zijn om mee te wegen in 
je oordeel.  
  
Speaker 1 [00:07:52] Ja, helder cool. Hé  wat was bij die consults die je hebt 
gedaan. Wat waren vaak de doelen dan van die uh op Blockchain gebaseerde 
systemen. Zaten daar bepaalde use cases achter?    
  
Speaker 2 [00:08:02] Ja maar dat. Ja, maar dat dat wisselt, dat wisselt best wel erg. 
Kijk uh, dat zijn bijvoorbeeld. Ja, het zijn ook ook meer met kleinere projectjes 
geweest. Ik ben een beetje betrokken bij een concept wat uh uh uh eigenlijk iets met 
uhm augmented reality en speelgoed wilde doen. Die hadden een line met met 
poppetjes die het zeg maar waar je heel makkelijk met Klippan eigenlijk andere 
kleding op kon zetten naar de oke hun leuk omdat ook iets met augmented reality te 
doen, wat natuurlijk op zich wel goed daarbij aansluit. Uh, dan heb je een aantal. 
Uhm uhm. Uh NFT projectjes gehad. Uhm. Ja, hij heeft het het zijn allemaal over het 
overwegend best wel wat kleine uh uh startups geweest. Uh die me eigenlijk, die me 
eigenlijk zoals jij uh heb gedaan gewoon op LinkedIn hebben aangesproken van hé 
heb je zin om eens een keer te kletsen en ik ben best wel uh uh van het netwerken 
inhoud leuk en t is leerzaam voor mezelf. Ik merk van mezelf ook dat ik best wel wat 
leren, ook als ik uitleg. Ja dus. Uhm. Ja dus. Ik heb dat eigenlijk op die manier 
eigenlijk tot nu toe altijd gedaan zelf. En ook in het proces om even dat start als het 
zzp'er in de nabije toekomst. Dus t is ook een beetje kwestie van contacten, contact 
opbouwen, warm houden, etcetera. Maar ik denk t t uh 't meeste is wat dat betreft 
gebaseerd op en of deze make up en al. En al varieert het dus van dus bijvoorbeeld 
een wat complexer, uh uh. Iets complexer zoals de kleding tot gewoon een uh 
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eigenlijk een een NFT of sale van een  artiest die in die collectie online wil droppen 
op een goede manier.   
  
Speaker 1 [00:09:35] Precies cool. En dat is dan eigenlijk de de use case een 
beetje. En uh, je kan ook zegt waarom kies je dan een specifiek voor een Blockchain 
Based Systeem. Uh op basis van techniek. Waarom niet een traditionelere database 
of iets? Uh iets misschien simplers.   
  
Speaker 2 [00:09:51] Ja, met NFT's spreekt dat wel voor zich natuurlijk dat. Ja, het 
is gewoon niet mogelijk. Uh, dat is pas mogelijk geworden door. Uh uh uh de 
blockchain technologie. En hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk alles met op omtrent. 
Uh omtrent crypto en tokens uberhaupt en welke launch bijvoorbeeld. Ja dan zit je 
daar, uh al gauw aan.   
  
Speaker 1 [00:10:11] En ik ben zelf al een beetje bekend met NFT. kan je een 
beetje uitleggen waarom dat op een uh normale databases niet zou werken of uh 
niet toepasbaar is daarvoor?   
  
Speaker 2 [00:10:20] Ja nou ja, omdat. Uhm en t dan is eigenlijk onmogelijk is om 
ownership echt uit handen te geven. En dat is tuurlijk mogelijk gemaakt door. Uh op 
een blockchain gebaseerd systeem eigenlijk of je dat hoe, hoe, hoe jullie dat 
omschrijven.   
  
Speaker 2 [00:10:36] Nou dat is ook altijd wel mooi, want veel van die begrippen en 
uh uh allemaal. Uh, beetje een uit losse hand zijn en dat moet iedereen dat moet 
een beetje vorm krijgen. Je merkt dat bij de titel de titels zeg maar met uh uh uh 
mensen die ik heb. Maar ik noem mezelf tegenwoordig maar blockchain engineer 
maar of het nou blockchain engineer, develper Uh platform developer, engineer 
noem het allemaal maar op het is sowieso al een beetje een IT dingetje. Maar ja.   
  
Speaker 1 [00:10:58] Ja, nou helder. Hé als we even teruggaan naar de keuze voor 
de blockchain based system. Wie waren hier dan meestal bij betrokken?. Uh bij zo'n 
keuze. Wat heb je gemerkt tot dusver zelf vaak berokken als engineer of developer, 
maar merk je dat er ook nog uh ander soort mensen vaak bij zitten?  
  
Speaker 2 [00:11:20] Ja, over t algemeen zijn dat mensen die een idee hebben voor 
een project. Ja, ik heb ik. Ik heb hem vooral gemerkt dat in deze hele space zijn er 
enorm veel ideeën en veel te weinig technische staff om het uh om het uit te werken. 
Mmm. En uh ja, daar is iedereen uit na op zoek. Maar dus uh, je ziet dat heel veel. 
Uh, mensen die iets willen beginnen hun enorm op zoek zijn naar uh uh. Nou ja, niet 
eens technische, inhoudelijke en technische knowhow, maar gewoon ook dus dit 
soort vragen dat je op elk welke chain is eigenlijk beter. Uh en waarom weet je? Dus 
uh, dus de ja dat heb ik vooral. Dat er vooral veel. Uhm uh ja business oriented. Uh 
mensen eigenlijk. Maar dat die ja dat is persoonlijke ervaring weet je wel binnen het 
team zal natuurlijk altijd de technische staf. Uh technische staf bij betrokken zijn. Ik 
en en logischerwijs is dat dan uh. Lijken mij dat? Uh, d'r zijn een aantal belangrijke 
overwegingen voor security officers. Uhm nou ja, uh, dan een in infrastructuur 
natuurlijk. Ja, en als je ietsje verder gaat uhm ja ten development hangt, dan hangt 
er dus een beetje van af hebben van het is. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar naar 
bitcoin meester voor wat wij gebruiken bijvoorbeeld meer. Uh uhm, uiteindelijk 
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eigenlijk bijvoorbeeld externe exchanges. Dus we zijn niet eens bes. Ja, dan worden 
ook nodes gedraaid  etcetera. Maar voor een functionerend  platforms waar we 
eigenlijk tot op zekere zelfs niet eens zelf de uhm uh blockchain hoeven aanroepen. 
Maar kan je ook externe exchanges of orcales ervoor gebruiken om bepaalde data 
te krijgen die je wil. , dus daar zijn ook nog wel interessante afwegingen af en toe. 
En zeker dus dat je dat je bestaande infrastructuur gebruikt ten opzichte van zelf 
bouwen  
  
Speaker 1 [00:13:07] Ja ja dat is ook wel een groot verschil natuurlijk. Hé heel even 
terug je  je noemt eigenlijk al dat jij dan wordt benaderd door mensen met met 
ideeën. Zou je dat dan scharen als ondernemers of zijn hete en soort zzp'ers of uh, 
wat voor personen zijn dat over 't algemeen dan?  
  
Speaker 2 [00:13:21] Ja, dat zijn dus over t algemeen ondernemers.   
  
Speaker 1 [00:13:24] Ja precies, oké cool.. Helder helder Ja, en. Heb je ooit 
meegemaakt in die betrokkenheid dat er een soort uh plan was waar dat er bepaalde 
activiteit of zo uh werden doorlopen voordat een keuze voor zo'n blockchain 
gebaseerd systeem beslissing werd gemaakt. Het was een soort uh business plan, 
waren bepaalde requirements opgesteld of ben je er nooit zo bij betrokken 
geweest?.   
  
Speaker 2 [00:13:49] Nee kijk, uh, mijn ervaring is dat denk ik dat meestal die calls 
eigenlijk in dat proces al voorafgingen. Uh, aan aan de hand van die gesprekken. 
Wellicht dat daar aan de hand daarvan dus aanpassingen of in ieder geval of een 
business plan zoiets geschreven kan worden.   
  
Speaker 1 [00:14:05] Mmm. Oh en zelf ben je meer als consultant betrokken 
geweest dat je niet een hele cyclus uh doorloopt met die mensen van fase 1 naar 
fase zoveel.   
  
Speaker 2 [00:14:18] Nee nee, nee nee.   
  
Speaker 1 [00:14:22] Cool helder helder. Uhm ja, misschien wel interessant. Stel je 
bent bezig met een uh. Het implementeren van een project van een Blockchain 
Systeem. Welke criteria zouden volgens jou leidend moeten zijn? Je had het 
natuurlijk al over bepaalde afwegingen daarbinnen, moet je dan denken aan 
schaalbaarheid, kosten? Misschien privacy, et cetera.   
  
Speaker 2 [00:14:42] Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat je 
eerst een een eerste, een aantal fundamentelere vragen uh zal moeten stellen van 
ja wat, wat, wat ben ik eigenlijk aan het ontwikkelen? Wil ik eenchain gaan 
ontwikkelen? Uh, wil ik een applicatie op een chain ontwikkelen? Wil ik iets gaan 
ontwikkelen wat alleen maar data van een blockchain nodig heeft? Uh, dat dat soort 
vraag komt denk ik als eerste. Uh uh naar boven. En daaruit vloeit natuurlijk er weer 
meer voort. Uh, dus bijvoorbeeld wil ik alleen een een uh uh data uit een blokchain 
gebruiken. Nou moet ik dan zelf node draaien  om direct met het project te 
communiceren? Of is dat zelfs niet nodig? En kan ik zelfs traditionele infrastructuur 
gebruiken verbinding te  maken met je hebt bijvoorbeeld dus exchanges om, uh om 
prijs data. Uh uh op te halen.   
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Speaker 1 [00:15:30] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:15:32] Uhm, nou ja, dan is natuurlijk volgend bij het volgende. Nou ja, 
stel dat ik dus wel een uh gedecentraliseerde applicatie of een NFT collectie of 
platform of ik wel uh uh wil lanceren. En dan kom je dus inderdaad wel meteen met 
vraag. Uhm van welke chain? En dan heb je eigenlijk ook al het antwoord. Dan wordt 
het dus uber.., sowieso een public blockchain. In het in het voorbeeld daarvoor is dat 
natuurlijk ook een overweging. Voorbeeld. Nou ja, ik, ik noem maar iets h. Als je dus 
voorbij die central banks digital currencies kijkt bijvoorbeeld. Willen we daar een 
chain v voor in het leven roepen of gaan we er gewoon lanceren op 't Ethereum 
netwerk? Ja. Kan natuurlijk een sterke overwegen zijn. En kijk en secuur en security 
wise is dat natuurlijk ook. En uhm ja, wel een aardig verschil, want dat bij een bij een 
applicatie die en het gaat om smart contracts die uhm. Die crypto zullen handelen. 
Uh, nou ja, dan zul je bijvoorbeeld audits willen doen. Uh, terwijl je wellicht als je dus 
meer een traditioneel. Uh uhm. En uh. Ja, traditionlee infrastructuur uh gebruikt dan 
kun je misschien wel uit de voeten zonder een uh zonder audits op die code omdat 
je ja uh die kennis meer inhouse in huis hebt. Uh en en security officers die je al 
hebt. Ja kunnen daar bij wijze van dan wel mee uit de voeten.   
  
Speaker 1 [00:16:53] Precies. Ja cool, heel helder. Uhm. Ja, je bent natuurlijk al een 
beetje trok geweest met het selectieproces van een blockchain. Uh, misschien niet 
heel specifiek alle activiteiten, maar heb je wel de risico's of obstakels destijds 
geïdentificeerd?   
  
Speaker 2 [00:17:15] Uhm ja, maar voor ja einde degene die die et eerst in mijn 
opkomt en voert ons eigenlijk ook weer eventjes terug naar wat ik net zei. En dat is 
een een naar het kan bijvoorbeeld een enorm obstakel zijn als jij. Uh, je 
hebt  afhankelijk van wat voor kennis er in huis is of uh beschikbaar is. Kijk en je kan 
ook zo nog zo graag uh je eigen parachain willen lanceren op Polkadot maar als je 
totaal niks of niemand in aan bod in boord hebt die rust kan en alleen maar met het 
in Solidity developers zit. Dan ben je misschien toch de verkeerde keuze aan maken. 
Dus dat sowieso? Uh. Ja, ik de ik denk kijk, als je dus naar uh DEFI uh naar DEFI 
gaat kijken en denk ik gewoon dat je zeker nu sinds alle defi hacks sinds DEFI 
summer wat echt enorm is, uhm. Ja. Moet je je beseffen dat je altijd eigenlijk denk ik 
wel op dit moment een soort van risico. Uh risico. Uh uh neemt omdat t. Ja, hoe 
zullen we t zeggen? Eigenlijk niet te verifiëren is. Uh, ook omdat t allemaal vrij nieuw 
is natuurlijk. Uh of jouw systemen toekomstbestendig zullen zijn.   
  
Speaker 1 [00:18:25] Ja.   
  
Speaker 2 [00:18:26] En dat is gewoon echt dat een stuk. Kijk, je kan het nog ook al 
doen je je audits en het ziet er allemaal perfect uit ja. Wie? Wie weet wat er gaat? 
Waar het in de toekomst? Uh, een aantal slimme hackers mee over de brug komen. 
Het Is best wel lastig gebleken om een systeem toch echt helemaal waterdicht te 
krijgen en dat dat toch net iets anders ligt dan bij traditionele infrastructuur. Kijk als je 
bijvoorbeeld kijkt naar, nou ja weet ik veel. Is het tussen uh. Tussen die 
verschillende systeem TLS verbindingen op. En dan weet je eigenlijk nog best wel 
met enige garantie dat dat dat veilig is. Herkenbaar. En maar t is een beetje ook wel 
gevoelskwestie. Hoe dat? Maar omdat ik zelf niet zo niet zo zo'n uhm enorm. Uhm 
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uh. Veel kennis hebben op het gebied van security. Uh, maar ja, als je ziet wat er 
gewoon uh gebeurd is in de afgelopen jaren, dan is wel denk ik gebleken dat 
beveiliging gewoon heel moeilijk echt te garanderen is. Mmm. Uh, dus dat is denk ik 
wel. En ik daar kan een project bij wijze van ook ook op vallen en staan. En uh, ik 
kan me indenken. Zeker als je dus met een iets meer traditionele achtergrond uh uh 
iets wil lanceren dus laat zeggen dat jij gewoon uhm. Ja een ETM ofzo wilt 
oprichten  uh, maar dan zeg maar in een net iets. Uhm uh, het technischer, uh of of 
weet ik veel uit, automatic tradingachtige vorm. Ik ik, ik, ik. Ik ben maar een beetje 
hard op aan het denken nu. Ja, waar jij dus wel uh. Meer laten we zeggen. Uh, 
traditionele investeerders hebt die misschien uh moeilijker ver(..)  vallen of staan, 
maar of dat geaccepteerd wordt of niet door jouw door jouw potentiële klanten bij als 
je gaat kijken naar bij wijze van AV, uh DEFI protocol. Nou ja, die zijn gewoon live 
gegaan. Iedereen die daar gebuik van maakt, ja eigen risco, die deden t allemaal 
zelf. Dus daarin zit wel wat van die Traditionele verschillen natuurlijk in gegaan hoe 
je wel en niet wil lanceren.   
  
Speaker 1 [00:20:20] Ja nee duidelijk duidelijk. Ja, als je dan het je hebt, noem de 
eigenlijk twee uh of meerdere soorten risico's, obstakels wel eens, waaronder de 
kennisgebrek en ook stuk over de veiligheid van systemen. Wanneer zou die 
volgens jou nou die risico's moet identificeren? Uh, is het helemaal voordat je begint 
of kan die gaande weg? Kan je de soort risico's denk je nog inperken.   
  
Speaker 2 [00:20:44] Uhm. Ik denk dat alles afhangt van je product eigenlijk. Dus in 
de situatie die ik net schaats eh net schets van uh van uh, van het ja fancy ETF'je  
  
Speaker 1 [00:20:53] Mm hu.   
  
Speaker 2 [00:20:53] Uh zul je dat wellicht van tevoren doen, want dan weet je dus 
ook of jouw uhm of jouw uh investeerders jouw klanten users whatever of die. Uh ja 
eigenlijk, akkoord zijn met een potentieel risico, wat met uh met je wat je product met 
zich meebrengt? Mm hu. Uhm als jij uh decentralized aplication en uh uh online wil 
gooien heb bij wijze van een uh nou ja, ik noem maar iets h leuk rijtje of zo. Waar 
mensen gewoon ja als ze het willen gebruiken ze het kunnen gebruiken, maar that's 
it. Verder totaal geen. Uhm ja binding of of whatever met mijn uh uh met mijn users. 
Ja, dan is t misschien een hele heel ander soort overweging. Uhm, dat met 
betrekking tot security met betrekking tot uh uh tot tot kennis. Ja, dan moet je al 
tevoren dan maar rekening mee houden bij honderd procent. Dat kan je. Je kan en 
ja, hoeft niet, maar dan denk dat dat een heel slecht plan is.   
  
Speaker 1 [00:21:47] Precies precies dus eigenlijk ook gaan stellen h voordat je 
begint überhaupt met met een blockchain based systeem. Als ik goed begrijp, uh, 
dan moet je daar gewoon voor zorgen dat je kennis in huis of tenminste een plan 
voor hebt.   
  
Speaker 2 [00:21:59] Het ook uh wilt. Ja, dat is hoe je dat in ieder geval over na 
moet denken. Want uh ja. K uh. Ja, of je moet inderdaad gaan besluiten dat je 
kennis in huis wil halen. Maar ja, inderdaad, je zult. Ja maar net hoe je het ziet. Ja, je 
moet het doen. Roeien met de riemen die je hebt of uh ja of verder schakelen. Maar 
ja, als de roei uh de de de riemen die je hebt zeg maar uh alleen maar uh rust 
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kunnen en geen soliduty en je wil per se op ethereum netwerk. Ja. Dan denk ik dat 
je best wel uh gedoemd bent om te falen.   
  
Speaker 1 [00:22:31] Precies cooll. Hé heb je ook nog een keertje meegemaakt. Uh 
dat er risico's ondervonden zijn die geïndentificeerd werden. Uh nadat het blockchain 
gebaseerd systeem was ontwikkeld of al al uh bezig was. Zeg achteraf na de 
implementatie.   
  
Speaker 2 [00:22:54] Mmm. Nou, ik, ik, ik zo zo zelfs ze persoonlijk niet. Maar ik zit 
een beetje te denken. Want moet, dan moet uit de publieke sfeer een uh goed 
voorbeeld vinden zijn hiervan. Dat zijn natuurlijk een hoop uh. Een hoop zaken. Uh. 
Gelanceerd. Nou ja, ik, ik ben bij wijze van. In deze categorie zou je natuurlijk bij 
wijze van transactiekosten Ethereum netwerk kunnen beschouwen.   
  
Speaker 1 [00:23:18] Ja ja, in...   
  
[00:23:19]  Toch ik bedoel we zijn er toch achter gekomen van joh. Uhm. Verkeer is 
radicaal toegenomen. Transactiekosten zijn nou zo enorm. Uh enorm hoog dat je 
eigenlijk uh voor uh normale uh gebruikers vooral handelaren. Ja daar het goed niet 
meer te doen is. Nee. Uh ja, dat is echt toch wel iets was achteraf. Uh, achteraf 
achter zijn gekomen.   
  
Speaker 1 [00:23:40] Ja een hele coole Ja natuurlijk. De hamvraag is van hadden ze 
dat van te voren kunnen weten. Had hier eerder achter kunnen komen bij het 
opzetten van die uh chain.   
  
Speaker 2 [00:23:48] Ja, ik denk ook wel dat ze dat wisten. Ik denk dat spelen dat is 
jullie. Dat die beperkingen dat ie op zich wel uh op op vizier waren. Maar ik denk dat 
ik onderschat is. Wellicht de tijd die het zou kosten om door te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat het probleem ondervangen zou worden en ook uh, en dat daarmee 
samenging dus dat de activiteit in het netwerk gewoon extreem is toegenomen, 
misschien snelle kansen genoeg gedacht hadden. Het is natuurlijk positief, maar het 
brengt ook de nodige struggles uh, steeds met zich mee.   
  
Speaker 1 [00:24:17] Ja.   
  
Speaker 2 [00:24:19] En, En ik denk. En ik denk eigenlijk als je als je kijkt naar uhm, 
een al een ander onmogelijk antwoord op deze vraag is denk ik ook wel als je gaat 
kijken naar bepaalde grote hacks die zijn plaatsgevonden. H. Uhm kijk, bepaalde 
zaken zijn natuurlijk tot zekere, echt wel onvoorzien. Maar ik ga d'r wel van uit dat bij 
bepaalde bepaalde dingen die gebeurd zijn dat ze de toch ook wel achter de oren 
krabben. Of shit dat ik misschien toch ook wel effetjes anders kunnen doen en alles 
toch kunnen voorkomen kunnen worden. Uhm, zo bij en zo ben ik zelf bijvoorbeeld 
ook. Uh, ik ben zelfs uhm nou ja betrokken geweest. Weet niet of ik dat kan zeggen 
ik weet niet of je van Iron finance wel eens gehoord hebt?  
  
Speaker 1 [00:24:57] Hmm nee  
  
Speaker 2 [00:25:00] De titan token? Dat was een uhm. Uhm. Uh, dat was. Volgens 
mij was het eigenlijk gewoon een utility token. Uhm, en dan zat ook een uh een soort 
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stablecoin aan gekoppeld eigenlijk. En uhm, toen is dat uiteindelijk. Ik had er zelf ook 
wat tokens van en daar is dan op een gegeven moment het echt dingetje geworden, 
want die is toen op gegeven moment is een uh. Ik weet niet. Het Is effe geleden 
hoor. Maar volgens mij doordat er toen eigenlijk een aantal mensen uhm een zwakte 
in het protocol hadden ge uh uh gespot. Zijn ze overgegaan tot eigenlijk. Uhm ja, in 
hele korte tijd heel veel traden en daarmee hebben ze toen het netwerk 
daadwerkelijk bijna platgelegd. En uh zijn. Eigenlijk is de waarde van de Titan token 
is binnen en ikn binnen een nacht eigenlijk naar nul gegaan. Niemand kon zijn 
tokens eigenlijk meer uit het smart contract, quick swap halen, uh ja, dat is 
uiteindelijk was daar want ik. Ik zat dus in die ook in die groepen tot die groep een 
beetje aan volgen. Het was ook wel grappig achteraf gezien, als je alle maar 
iedereen was in één keer een Titan billionaire omdat iedereen zoveel van die tokens 
had maar die waren allemaal waardeloos.   
  
Speaker 1 [00:26:07] Oh shit.   
  
Speaker 2 [00:26:08] Dat was ook al een hoop. Een hoop grappen en grollen. Kijk, 
ik zat een beetje zo ja. Ik baalde daar wel van, want ik had wel een best wel best wel 
redelijk serieus geld in zitten. Maar uh ja, weet je? Uh a, ik reed. Ik ben zelf wel 
iemand die zegt, maar wel een beetje een risico afweging maakt, het was helemaal 
nieuw. En uh, nou ik dacht ik uh, ik, ik, ik, ik, ik. Ik neem dit het risico, maar we zien 
wel wat er gebeurt. Dat is dus uiteindelijk helemaal misgegaan, maar dat was wel 
wel grappig om te volgen. En toen zag je dus ook wel dat er dus eigenlijk na uh uh 
na dato dat er dus mensen in de groep zaten die dus de 1 met oplossing eigenlijk 
kwamen aandragen. Maar ja, als je die drie protocols switcht dan uh kan dit niet 
meer gebeuren. Uhm, maar dus inderdaad ook wel eens mensen die dus uh daarna 
ook uh wel spotte waar waar het misgegaan is en als ik ergens daar natuurlijk best 
wel. Uh uh, een struggle. En best wel triest binnen deze wereld dat het al zo gebeurd 
is, want dan zijn dat zijn dus ook mensen geweest die, uh dus de skillsset hadden 
eigenlijk om zo'n smart contract of in ieder geval dus die code door te lopen. En dus 
uh, de vulnerability konden spotten. Ja maar dat dus niet van te voren gedaan 
hebben en wel gewoon geïnvesteerd te hebben. Uhm ja, dus dat is wel grappig. Ik 
denk dus uh, het is dus vaak ook van uhm een een een afweging van uhm. Ja hoe 
kostbaar is het en wat is het? En wat is het risico? Uh dat we potentieel hebben. Kijk. 
Uhm. Uh, als jij zo'n platform opzet. En uhm, en ja je weet nou ja,  weet ik veel. Uh, 
het kost me een uh een een een een ton om. Uh om. Die code is nog goed te 
auditen. En misschien dat we d'r dan wel achter komen dat er een vulnarabilility zit. 
Maar het is een hele grote misschien. Je hebt je eigen team er natuurlijk al naar 
laten kijken Iedereen die het gebouwd heeft zegt ja het moet eigenlijk allemaal wel 
goed zijn. Ja, het is al een hele moeilijke afweging. Op een gegeven moment ook 
wel, want het is ook nog eens heel erg kostbaar om uh om uh om security goed te 
regelen. Dus ja, dat zijn wel uh zware, zware afwegingen. En ja dat moet je ook 
outsourcen , heb je de kennis zelf  in huis kan je eventueel iets met je met je 
achterban, want dat was natuurlijk in deze eigenlijk uh, achteraf gezien wellicht de 
goeie optie geweest. Gewoon tegen je achterban te zeggen. Ja joh, uhm. Kijk ns effe 
goed naar allemaal en dan gaan we lekker met z'n allen geld erin dumpe  
  
Speaker 1 [00:28:39] Ja, wat grappig het is ook een beetje inherent aan het feit dat 
gewoon allemaal redelijk nieuw is, toch dat het gewoon wat minder uh strak is in dat 
opzicht.   
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Speaker 2 [00:28:47] Ja ja. Ja. En ook ik heb overigens eigenlijk eigenlijk nooit. Het 
gros van wat we nu bespreken is natuurlijk echt compleet anders als we 't gaan 
hebben over permissioned permissioned blockchain. En dat is ook wel een groot uh 
uh. Groot voordeel kan zijn bepaalde use cases, uh, die toch puur business to 
business zijn.   
  
Speaker 1 [00:29:08] Ja precies dat is natuurlijk ook nog wel een interessante 
variatie ervan. Hé ik wil nog even één keer terug, ik ben bijna door mijn vragen heen. 
Want uh, eigenlijk toch benieuwd, je hebt heel wat voor en nadelen genoemd van de 
blockchain en ook van uh, eigenlijk hoe je t zou kunnen aanpakken waar je op moet 
letten. Stel je zou nu en een applicatie willen ontwikkelen op uh op de blockchain. 
Welke stappen zou je zelf doorlopen. Voordat je uh daaraan begint, zou je daar een 
soort opsomming van kunnen bedenken aan aan welke activiteit je daarvoor begint 
hh doorlopen voordat je daaraan begint?  
  
Speaker 2 [00:29:47] Voordat we beginnen met dus uh de de de code te tikken bij 
wijze van.   
  
Speaker 1 [00:29:51] Precies ja.   
  
Speaker 2 [00:29:52] Ja uhm ja, daar hebben we natuurlijk al wel een beetje 
aangeraakt. Kijk nu uhm. Ik ben nu zelf ook bezig met een uh uh met. Uh met een 
concept. Uhm dus ja kijk d'r zitten. Deels zijn er natuurlijk ook gewoon traditionele. 
Uh uh uh. Uh vraagen bij he. Kijk ik bedoel uhm eens, wil marktonderzoek je doen? 
Of ja uhm. Uh nou ja en wat wat misschien iets is? Wat we toch totaal niet 
aangeraakt hebben zijn  juridische overwegingen.Dr volgens mij gaat de kok. Uh ja, 
ik hebben hier  zo'n uh zo'n koekoeksklok hangen. Dus die gaat los elf keer om elf 
uur. Maar uhm. Uh over.   
  
Speaker 1 [00:30:36] Juridische overwegingen.   
  
Speaker 2 [00:30:37] Ja ja, ja precies. Kijk, dat is natuurlijk ook nog wel echt een uh, 
een een een belangrijk element waar we nog niet uh, waar we nog niet aangeraakt 
hebben, zeker met uh opkomende mica uh mica wetgeving hier in Europa. Wat onze 
overwegingen volop is is van uh ja, waar gaan we vestigen? Waarschijnlijk niet in 
Europa, want dat is gewoon echt ellende, daar we gewoon niet aan beginnen. Dus 
da's al om te beginnen. Ik denk dat dat in eerste instantie ook al een ge een goeie en 
een een best wel grote afweging is. En wat je ook wel ziet omdat alles, zeker ook 
binnen die wereld allemaal sowieso per definitie zo internationaal georiënteerd is. 
Alles is toch niet gebonden aan een standplaats dus je kan je eigenlijk vestigen waar 
je maar wil? Uhm, dus dan is het interessant om te kijken natuurlijk waar daar niet 
per se de regels 't meest gunstig zijn. Maar uhm, ik denk dat het en zeker dus de 
komende jaren ook wel met de bureaucratische regelgang  van de EU ook wel een 
dingetje is. Uhm. Waar. Uhm ja te overwegen. Zeg maar waar je dus de minste 
juridische overhead uh zal hebben. Want t is niet per se dat niemand compliant wil 
zijn denk ik, maar  compliant zijn wordt zoiets kostbaars op deze manier. Ja, dat je je 
dat maar gaat kijken of ergens anders kan vestigen waar dat er waar waarop minder 
is en of dat wel echt een uh een een hele belangrijke is. Uh voor al die startups in die 
web3 space. Uh het  juridische aspect en dat dat gaat ook groter en belangrijker om 
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te komen daar ook weer een ding met uh, een lack of talent er zijn weinig. Uh uh 
weinig mensen nog die. Uh uh, die zich  nou echt in. Uh of ja, die die daar echt uh 
heel heel hoop kennis van hebben. En het is ook zo dat het heel erg wisselend is. 
Per jaar, per land, per regio of. Uh of whatever. Uh. En daarnaast zal je natuurlijk 
altijd gewoon ook de ook weer ook een beetje traditioneel zeg maar dus een beetje 
uh je uh je markten zoeken, o onderzoek et cetera of wat bij een traditionele 
bedrijfsvoering uh belangrijk is. Uh. Is denken. En wat zouden daar specifiek nog 
aan overwegingen bijkomen omdat je iets doet wat aan blockchain gerelateerd is?   
  
Speaker 1 [00:33:02] Je had het over overhead al een beetje, doe je dat over 't 
algemeen ook van dat je kijk van wat  mag zoiets kosten, ben je daar van te voren 
mee bezig? Of is het heel moeilijk in te schatten wellicht?   
  
Speaker 2 [00:33:07] Ja ja, da's wel een goeie. Da's wel goed punt. Uhm, nou, dat is 
heel, dat is heel moeilijk. Dat is natuurlijk sowieso binnen je binnen een dingetje 
binnen de IT dat het heel lastig is om vooraf te bepalen hoe lang bepaalde 
processen gaan duren. Uh uhm ja, als er problemen zijn, hoelang het duurt voordat 
is opgelost is. Uhm dus ja, daar zitten ook de nodige financiële overwegingen. Uh bij 
te zitten. Er komen natuurlijk ook een hoop overwegingen bij in terms van 
tijdsplanning. Uhm dus ja maar ik denk dat t over t algemeen zo gaat van joh je gaat 
weer aan de slag, je gaat lekker bouwen en die gaat eigenlijk pas verder wanneer je 
in een MVP'tje hebt. Dan kun je investeerders gaan benadert en een community 
gaan bouwen. En vanuit daar ga je verder.   
  
Speaker 1 [00:33:56] Precies dus.   
  
Speaker 2 [00:33:57] Het is wat dat betreft wel misschien wat anders inderdaad dan 
uh, dan veel traditionele bedrijven, het is anders dan een winkel openen.  
  
Speaker 1 [00:34:05] Ja natuurlijk. Ja logisch, logisch, top. Ik ben eigenlijk wel door 
mijn vragen heen.  Zijn er nog onderwerpen vanuit jouw kant die je nog wilt 
uitweiden, toelichten?  
  
Speaker 2 [00:34:26] Even denken, wat misschien interessant is. Nou waar we nog 
helemaal niet aangeraakt hebben. Uhm uhm. Nou weet ik ook nietzo goed waar dat 
waar dat uh heel erg relevant is, maar dus de opkomst van uh layer two's. Dat is 
misschien ook wel interessant om ergens in jouw scriptie iets over te zeggen. Mmm. 
Uh. Ja. Nou ja, goed bepaalde layer two's zoals het Matic network die dus uh 
overduidelijk. Uh uh uh voordeel hebben ten opzichte van Ethereum netwerken. En 
belangrijk ook kan zijn in in series dat je dus wel evm- compatible bent, dus dat je 
gewoon uh hetzelfde op dezelfde manier kan. Uh aan programmeren als Ethereum. 
Je kan natuurlijk forken van en naar en dat geldt ook voor Everlaunch. Uh, en daar 
heb je dus lagere transactiekosten en in het geval van Everlaunch ook nog eens een 
veel hogere transactie snelheid. Uh dus als k ik uh . Ik heb een beetje 't idee dat we 
daar helemaal overheen zijn gestapt. Weet ik eerlijk gezegd niet zo goed waar we 
het uh we hebben, waar we het hadden kunnen plaatsen ergens waar die uh is wel 
echt wellicht wel ergens noemenswaardig. Uh ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld 
gaat zeggen van als, nou als we terugkomen. Waar we  het straks over hadden want 
eigenlijk het belangrijkste. Als jij een een decentralized application wil lanceren en 
eigenlijk en belangrijkste overweging is ongeveer welke kennis heb ik in huis? En 
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dan ben je er  eigenlijk alsnog niet. Want stel nou dat je dus een hoop Solidity 
developers aan boord heb. Ja dan, dan is nog steeds vraag om. Uhm ja, wil ik 
bijvoorbeeld in het geval van Ethereum op het main net launchen of op uh op het 
Matic netwerk bijvoorbeeld. Met ook best wel overduidelijke voor en nadelen kan een 
klein tipje van de sluier door. We hebben verder gelukkig een projectje met 
Bitcoinmeester dat moet allemaal een beetje geheim blijven, nou dat is een beetje 
overdreven. Maar bijvoorbeeld met betrekking tot een potentieel NFT project. Uhm 
werd eigenlijk door een aantal uh vooral mensen van de business kant eigenlijk 
gezegd van ja, maar we moeten wel op Ethereum lanceren, want uh, Ethereum kent 
iedereen. Uh, dus dat dat dat is gewoon voor en zeker als je dus naar de doelgroep 
kijkt van bijvoorbeeld Bitcoinmeester. Die toch best wel probeert in ieder geval 
aanspraak te maken op een mainstream publiek. Mmm. Ja  dan? Dan is 't dus echt 
wel een overweging van joh. Laten we maar op Ethereum doen, want daar isi 
edereen veel bekender mee. Ook al zijn we, betalen we dan veel hogere 
transactiekosten ten opzichte van op een Matic netwerk of een uh Solana of een 
Everlaunch waarvan iedereen zegt Uh, wat is dat dan? Of uhm, zelfs op 
toegankelijkheid met bepaalde wallets? Ja, als jij dus weet dat al jouw all you users 
metamask gebruiken. En dan is het dus eigenlijk niet handig om op parachain of 
Solana netwerk te lanceren.  
  
Speaker 1 [00:37:18] Ja, eigenlijk wel bijzonder, want eigenlijk zeg je nu ook al kan 
een bepaalde chain effectiever zijn, nog beter zijn voor de use case. Dan zou nog 
kunnen kiezen voor een andere oplossing, puur omdat daar de doelgroep misschien 
beter op inspeelt of het meer geschikt is voor een bepaalde doelgroep?   
  
Speaker 2 [00:37:34] Ja ja, absoluut.   
  
Speaker 1 [00:37:36] Op zich wel logisch is, het gebeurt natuurlijk in de traditonele 
wereld ook. Mensen moeten wel het uh kunnen afnemen.  
  
Speaker 2 [00:37:41] Ja ja, ja ja. Ja, exact denk ik. Dat is toch wel interessant om 
effe een uh kleine een uh uh opmerking over te maken. Zeker omdathet best wel 
relevant gaat worden in de toekomst zeker. Uh ik, ik heb. Wat ik zelf denk is dat je 
dus echt uh uh. Nou ja, we zullen eerst eens zien wat het Ethereum zelf dit jaar het 
doen nog volgend jaar h. Wellicht dat de transactiekosten vrij radicaal naar beneden 
kunnen. Dan nog. Ja ik. Ik verwacht zelf uh dat het niet in either or maar een uh een 
uh dat gewoon altijd alle twee moet gebeuren. Dat dat die Ethereum fundamentals 
uh aangepast moeten worden zodat daarmee ook kosten omlaag kunnen. Maar als 
dadelijk uh wat wat ik in ieder geval en jij wellicht met mij hoopt is dat. Is dat eigenlijk 
een groot deel van de financiële infrastructuur van de wereld op een Ethereum 
netwerk gaat draaien. Ja, leuk, maar dan gaat het verkeer nog eens keer 10000. 
Dan zitten we weer met hetzelfde probleem, dus uhm. Uiteindelijk zullen die die die 
die side chains eens echt wel op een na een enorm belangrijk onderdeel gaat 
worden. En hoe dat allemaal een beetje uh uh samen moet gaan werken en hoe het 
publiek daar straks in staat. Dat wordt nog wel een  interessant dingetje, denk ik  
  
Speaker 1 [00:38:51] Nou en uh, het super k heb heel veel uh. Heel interessant 
informatie van je gehoord. Wel tof om ook wat meer het technische aspect er bij te 
krijgen. En uh, de vergelijking tussen de verschillende soorten chains en opties. Uh 
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bedankt hiervoor. Ik zal de recording voor nu stoppen als dat voor je oké is, en dan 
kunnen we nog even napraten.  
  
Speaker 2 [00:39:07] Ja. Helemaal goed.  
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● Interview 5:PI01 
rensley [00:00:02] Ik zal opnemen ondertussen  

 

Bart [00:00:05] O jaa neem jij het even op. 

 

rensley [00:00:06] werkt? Ja, dan komt ie. Ja, dus we hebben een vraag aan toegewijd natuurlijk. Ja, 
we hebben dus een semester gestructureerd interview is het natuurlijk, waar we wat vragen van 
hebben in een euh lopende wijzer en ga wat meer dieper in og niet. Ik hoop dat dat het een uurtje, 
daarom toch de vraag. Kan het uitlopen? Is dat passend in je agenda?  

 

Bart [00:00:29] Ja of een uurtje is prima en daarna heb ik wel een andere call dus we moeten kijken 
of het echt in kunnen? 

 

rensley [00:00:37] Ja, oké ja laten we het een beetje snel houden  

 

Bart [00:00:40] Ja ja 

 

rensley [00:00:42] De eerste vraag is kunt u misschien een korte introductie geven over uw carrière.  

 

Bart [00:00:46] Zeker? Ja ja, ja, ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam en ik was altijd wel de 
student met het mees bezig met technologie. Het idee eigenlijk. En euh, nadat was in de jaren 90, 
begin jaren negentig en uhm ja, ik zat vol in de opkomst van de internet en ook om dat uit te rollen 
binnen de universiteit uit binnen de faculteit studenten te helpen om daar mee om te gaan, 
docenten te helpen om daarmee om te gaan dat soort dingen euh, dus dat werd ook mijn euh 
bedrijf uiteindelijk dat dat een ging over het bouwen van webapplicaties en euh dat uhm, was in die 
tijd best wel gek want in die tijd wat meest gebeurde was websites. En ik zat al heel snel in 
applicaties. Dus software wat voor jullie heel normaal zoals Facebook en dergelijke is eigenlijk 
software en in die tijd had je alleen nog maar websites die niks deden en wij bouwden dus 
applicaties die wel iets konden doen. Voor de faculteit, maar ook voor bedrijven, vandaar uit Web 
bases CRM en altijd open source gefocust geweest. Uhm uh en euh promotor daarvan geweest. En 
toen ik eenmaal klaar was met je CRM business toen euh. Ben ik eigenlijk op gunt de blockchain in 
gerold om eigenlijk omdat dat ook heel erg een open source beweging is natuurlijk. Daar waar alles 
ja als het goed is open source is. Uhm, dus dat is hoe ik er in rolde en in de blockchain euh ben ik 
communities op gaan zetten in Den Haag en in Amsterdam en uit de communities komen allerlei 
leuke projecten en het project waar ik het meeste tijd aan besteed nu is open food chain. Waarbij 
we de voedsel eigenlijk van de boer tot aan het boord trace en inzichtelijk maken. En maar daar zijn 
we met grote bedrijven al mee bezig. Dus dat is ook ook heel leuk, er is geld, er is tractie. Het is een 
leuke, goede zaak.  
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rensley [00:02:56] Ja dus een soort digital twin maken jullie en die trace jullie dan door middel van 
blockchain moet ik dat zo zien?  

 

Bart [00:03:04] Ja, maar we gebruiken daarbij euh bitcoin technologie. Waarbij dus omdat euh ja 
digital twin dat werkt heel goed als je als je 1 product zeg maar door een hele keten tracked. Ja en 
wij zitten vaak in allerlei samengestelde producten. En uhm euh. Waarbij dus uh die ook batch 
niveau zich verplaatsen. Dus we gebruiken de UTXL van bitcoin eigenlijk om. Euh om om alle 
component van zo een batch door die boekhouding heen te tracken en te volgen.En alles bij elkaar 
genereert dat dan inderdaad een soort digital twin op het einde. Uh, maar het is dus als je verbeeld. 
Dan is het niet een digital twin die als één stuk door die blockchain reist maar het is er een die de 
hele tijd verandert. 

 

rensley [00:04:02] Ja ja, ja, dank je eh. En dan was mijn vraag nog wel. Ja, wanneer kwam je dan 
eigenlijk op Blochchain? Want ik heb natuurlijk je linkedin afgestrold.  

 

Bart [00:04:16] Wat bedoel je eingelijk? Wanneer ik daarmee in aanraking kwam, bedoeld je?  

 

rensley [00:04:18] Ja  

 

[00:04:19] Ja, ik was een beetje zoekende en Ik wist natuurlijk wel van bitcoin en blockchain. Euh, 
maar ik was zoekende van wat ze nou doen en ik adviseerde toen een klein blankje in Den Haag. En 
die vroegen mij om dieper te duiken in, euh, in, in escrow dienst en dergelijke. En toen kwam ik 
eigenlijk van je zou iets met dat blockchain moeten doen. Zo rolde ik er in. toen werd ik er door 
gegrepen. Ja en toen ben ik community's gaan bouwen eigenlijk. En dan wordt het ineens je fulltime 
ding. Dus het heel organische gegaan heel natuurlijk.  

 

rensley [00:05:07] Euh ja, ik ik. Laten we toch wel een beetje door heengaan, want we toch wel tijd 
pressure. Dan is de eerst volgende vraag en we hadden de definitie ervan al gedeeld. Maar wat 
verstaat u onder een BBS? dus een Blockchain Based System.  

 

Bart [00:05:21] Ja dus allereerst noemen noemen wij het nooit zo. Uhm. Dus euh. Maar. Maar voor 
mij is het duidelijk. Wat ik heel mooi vond aan het internet is dat we natuurlijk inweze ook een soort 
decentrale, decentraliteid nastreeft, zeg maar. En dat zit in blockchain ook heel sterk en ik probeer 
dat altijd te maximaliseren omdat je dan het vertrouwen eigenlijk ook maximale uit het systeem 
krijgt en minimaal uit een actor. En ik denk dat uhm dat dat dat voor mij altijd een belangrijk aspect 
is en dat die systemen die die daar een rol in spelen en en euh dat met cryptografie mogelijk maken. 
Dat schaar ik dan al onder. Dus het hoeft niet per se een blockchain te zijn. Kan ook zo'n 
verschijningsvorm zijn als uh uh als IOTA of bijvoorbeeld zo een Graph of wat dan ook. Dat valt voor 
mij min of meer toch onder hetzelfde. Uhm, ook al is het niet precies een blockchain?  
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rensley [00:06:29] Oke check, Ja. gaaf antwoord. Dus dan, zoals u zegt voor de laatste met de Food 
euh, nou dan vraag ik met het selecteren van de nieuwe blockchain die u aan het ontwikkelen bent. 
Dan is toch de vraag hier wat is uw rol geweest bij de selectie van een Blockchain gebaseerd 
systeem? Dus volgens mij best wel groot?  

 

Bart [00:06:49] Ja, dat was heel groot. Ja ja. Uhm. Absoluut. Uhm, je hebt denk ik in uhm in uh in 
blockchain. Euh euh had je althans in de tijd dat ik er in rol had je twee kampen. Dus je had alle 
bitcoin varianten. Dus ook veel coins die er toen gelanceerd werden. Zoals Digibyte en dergelijke zijn 
allemaal geïnspireerd op Bitcoin. En je had Ethereum varianten. Toen nog alle Ethereum varianten 
zoals Testnet, maar nu heb je dus Chain of eigenlijke alle systemen waar Virtual Machine leidend op 
is, zijn dus soort van geinspireerd op Ethereum en uhm ja voor uhm Food provenance . Uh in de 
basis. Uh, hebben we geen virtual machine nodig en is dat eigenlijk alleen maar afbraak van je 
vertrouwen wat mij betreft. En in de euh laag erboven op misschien wel. Maar daar is het de 
interoperable genoeg voor. Dus voor mij was heel erg euh, leidend in die keuze. En van dat we euh 
de kracht van euh bitcoin gebruiken. De kracht waar niemand het eigenlijk over heeft omdat die 
soort van logisch is, is dat die administratie super transparant is. En altijd klopt en ook dat het kan 
niet niet kloppen zeg maar. Het is wat we noemen triple entry accounting. Ja, en de die kracht wilde 
ik verbinden aan eh voedsel, food provenance. Uhm, dus daarvoor was de keuze al gauw die kant op 
en  nou ik heb daar dus euh ook flink wat research gedaan en uiteindelijke de Comodo teksten is een 
opensource volledig open source teksten die je gewoon kan gebruiken waarmee je eigenlijk in 
Bitcoin Blockchains bouwt, die ook nog Zcash eigenschappen hebben en nog wat Ripple grapjes en 
dergelijke. Dus het is een heel erg handig toolkit.   

 

rensley [00:08:57] Ja, ja zouden we dan om misschien wat meer naar een rol te gaan, naar een soort 
architect te kunnen noemen ervan? 

 

Bart [00:09:05] Ja eigenlijk wel een in de eerste instantie uhm uh, was dat zeker mijn rol? Uhm. 
Maar is goed. Je hebt al gehoord. Ik ben bedrijfskundige en geen IT Architect. Maar aan de andere 
kant denk ik dat een IT architect had misschien niet zo zou kunnen bedenken. Ik zit natuurlijk meer 
op een high level view, meer out of the box. Uhm, dus ik ben nu zeker niet meer de Architect. Daar 
hebben we nu een slimmere IT'ers voor dan ik zeg maar uhm. Maar het initiële gedachte van zo 
moet we het gaan maken en zo kunnen we die UTXLs zelfs tracken en die batches gaan matchen. 
Uhm, dat is wel uhm voor een groot deel van mijn hand ja. Is dus wel een architecte rol.  

 

rensley [00:09:51] Ja, dam hebt al beetje aangegeven hoor, maar ja, wat was het doel van dit 
blockchain gebaseerd systeem?  

 

Bart [00:09:59] Ja, we willen zoveel mogelijk vertrouwen uit de uit het netwerk halen. Daar komt het 
eigenlijk op neer als het over Food gaat. En we hebben een einddoel voor Food. Dat is dat je een 
winkel inloopt en dat jouw app zegt welk product jij moet gaan eten. Omdat dat dat goed is voor je 
DNA, voor je lijf en voor wat jij op dat moment nodig hebt. Dan moet je ook zeker weten dat wat in 
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die verpakking zit, dat het ook echt is dat en dat klopt, want anders ga je ja anders wordt je niet 
gezond zeg maar. Dat is dus het uiteindelijke einddoel voor ons. Uhm, en dat betekent dat het 
vertrouwen geoptimaliseerd moet worden. En uhm, dat was leidend in de keuze ook voor deze 
technologie.  

 

rensley [00:10:49] En dan gaan we nu een beetje naar de meer  naar de activiteiten van de selectie. 
Dus een sub onderwerp in de Interview. Ja en dan hebben we het eigenlijk al een beetje gehad maar 
wat was het doel. Maar uh, ook effe op de. Maar voordat.  

 

Bart [00:11:04] Ja, Personal Nutrition noemde dat ze  

 

rensley [00:11:09] Ja dan is toch nog een vervolg vraag en dat is waarom is er voor het blockchain 
gebasseerd systeem gekozen? Je had het al een beetje aagegeven 

 

Bart [00:11:18] Maar ja, dat heeft dus te maken met inderdaad het vertrouwen. En euh, je ziet nu 
natuurlijk dat we heel veel informatie bij de eh bij een merk hadden heel veel vertrouwen halen uit 
de merken. Denk dat de Tony's Chocolonely is een goed voorbeeld. Kun je redelijk goed vertrouwen, 
want ze hebben eigenlijk heel hun keten opgekocht. Uhm uh, waardoor ze kunnen garanderen dat 
het slaaf vrij is. Ze hadden heel veel moeite omdat bijvoorbeeld te bewijzen toen ze niet die keten in 
handen hadden. En dus dat is eigenlijk een situatie waarbij je dus wil komen tot betrouwbare keten 
zonder dat je alles hoeft te kopen.  

 

rensley [00:11:52] Ja ok. Uhm. En dan is de vraag wie waren bij de keuze betrokken en selectie 
betrokken.  

 

Bart [00:12:04] Ehm ja de andere mensen van het team er waren wat euh, IT clubs ook bij betrokken 
in het begin. Uhm. Ja, ik ben. Wij hebben natuurlijk de klant betrokken als Refresco en iDE. Dat 
waren de eerste betrokken uit het zakenleven. Die hadden dus die zijn betrokken op anderen. Nou 
ja, die zijn overal bij betrokken. Maar die hebben natuurlijk niet echt een hele mening over de 
technologie an sich, maar wel over wat vroeger betekent dit voor mijn kostenstructuur?  

 

rensley [00:12:46] En ehh  

 

Bart [00:12:47] Hoe makkelijk kan je nieuwe producten erin zetten, hoe moeilijk kan je grote 
aantallen aan? Ik denk dat dat in voedsel wel belangrijk is.  

 

rensley [00:12:57] Dan en dan, euh, zou je misschien een wat beter beeld kunnen geven van het 
team zelf.  
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Bart [00:13:03] Ja, het team zelf euh euh, bestaat eigenlijk uit een kern van euh, mensen die met 
veel ervaring in Archifood. Waaronder Marieke de Ruyter de Wilt de leidende figuur is die al 20 jaar 
in IT van Archifood zit en de andere uhm overwegende dames in het team euh zijn euh, erg actief, 
ook op organisatie, consultatie en marketing. Uhm, ik had destijds heel veel, ook aan Maarten Baas. 
Euh, die destijds betrokken was die een achtergrond had bij McKinsey volgens mij. Dus die heel goed 
management processen ja heel goed, alles structureren en naar de Refresco van van deze wereld 
wist te vertalen. We hebben via een bevriende Blockchain ondernemer die nu in Indonesië werkt 
hebben we we met Indonesische programmeurs. We hebben een euh euh. Blockchainprogrammeur 
die ik goed kende vanuit Thailand waar we veel mee werkte en euh, die ook al langer samenwerkt 
met euh, mijn zoon die ook meewerkt. En ja, is een beetje het team grofweg. Er komen nu steeds 
meer en meer mensen bij. En we proberen dat inderdaad te doen met mensen die wij kennen. En 
die uhm voorkeur,of verstand hebben van Blockchain ja.  

 

rensley [00:14:45] Ja en dan is het toch de vraag dat welk actief je leidde tot de keuze van een 
blockchain based system dus, heb je misschien van te voren een Use case gemaak, requirements 
opgesteld en wat voor activiteiten? 

 

Bart [00:14:58] Ja, ik denk dat de kijk leidend was in deze vraag was Refresco. Refresco was 
betrokken in een sinaasappel blockchain project met Ahold en die wilde dat uitbreiden en die liepen 
tegen de beperkingen van dat systeem aan. Dat was dus heel prettig voor ons. Dus ze hadden al een 
ervaring en ze wisten wat ze niet wilden. Dat is heel erg leidend geweest in onze opzet van oké, dat 
moeten we dus vermijden. Dus het moet dus schaalbaar zijn in beide richtingen. Dus zowel in 
aantallen als in de producten moet dan ook betaalbaar zijn zeg maar. Dus een paar leidende 
concepten. We hebben toen ook uitgelegd aan Refresco. Kijk, als je de het vertrouwen van 
Blockchain wil gebruiken, dan moet het publieke blokchain zijn als je een publieke blockchain wil 
gebruiken. En dat moet het ook open source zijn. En als je wil dat het niet gaat falen, moet je niet de 
enige zijn die het implementeert dan moet je het als een industrie initiatief zien. Dat is allemaal 
eigenlijk uhm in het begin al meegenomen. Dus de Refresco heeft zijn concurrent gebeld en die euh 
euh doet mee we de [00:16:19]iDE Aldi en Robeco [0.9s] in de branche. Die doet mee dat waren 
eingelijk de drie waarmee we de hele sector meekrijgen.  

 

rensley [00:16:31] Ja, dit is dit is super informatief. Dus ik ga er toch wel op doorvragen. Euh ja, het 
effe in beeld kijken. Dus Fresco komt als eerste eigenlijk met het initiatief. Diehadden eigenlijk 
gewoon een vraagstuk waarbij ze ook al ervaring hadden met euh, en er ze hadden een ervaring.  

 

Bart [00:16:49] Ja, ze hadden ervaring en ze hebben de behoefte dus dat ze ons zichzelf kwaliteit 
zichtbaar te maken. Uh, uh, Refresco zit eigenlijk op alle white labels, sapjes die je in de Albert Heijn 
vindt en ook in de Lidl en in de Aldi. Maar niemand weet. Dus dus ze zijn vervangbaar voor een ander 
dat vinden ze dus natuurlijk niet leuk, dus ze willen de zichtbaarheid werkt. Dit is één van de 
initiatieven die er in pas.  
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rensley [00:17:21] Ze hadden kennis en en ervaring met blockchain. Maar dat liep dat wel of liep dat 
niet, eigenlijk dus hun voorgaande ervaring. 

 

Bart [00:17:32] Ja, dat liep wel. Uhm, dat project, dat liep wel, maar ze konden daar dus euh niet. 
Euh, dat waren sinaasappelsap uit Zuid-Amerika en had best wel wat gekost omdat te 
implementeren. En als je dat dan wilde uitbreiden met Appelsap dat kosten het weer zoveel. En als 
er grote aantallen erbij ging dat ook te veel kosten. Ja,en bovendien was het private Blockchain.  

 

rensley [00:17:57] Ja, en toen hebben ze het vervolgens hebben ze het extern bij jou neer gelegd 
dan om het zo te zeggen. Voor het informatie in te winnen.  

 

Bart [00:18:06] Ja maar kijk, het is euh. We hebben Marieke met al die ervaring. Euh die euh. Staat 
gewoon in goed contact met dit soort partijen. Dus op een gegeven moment wordt er natuurlijk 
vanuit euh ja vanuit [00:18:19]ziel [0.0s] wordt er gewoon, informerend gebeld. En afgetast en dan 
wordt er gevoeld van oke dit is de richting die we willen en dan ga je het gezamenlijk uitwerken dan 
weet je hoe het gaat. Het is niet echt een doordacht pitch geweest we hebben niemand hoeven te 
overtuigen het is meer dat je dat samen doet.  

 

rensley [00:18:40] Ja ja, ik. Ik probeer alleen dat dat het samen doen, probeer ik op papier te krijgen.  

 

Bart [00:18:45] Ja ja, ja ja. is echt een heel organisch proces.  

 

rensley [00:18:48] Ja van euh ja euh.  

 

Bart [00:18:51] Waarbij ook euh, niet niet door elke partij gerealiseerd hebt natuurlijk dat het best 
kostbaar is om zoiets op te zetten. Ook omdat je dus echt iets vanuit het niets gaat bouwen en je 
heel veel moet onderzoeken en foute afslagen neem.  

 

rensley [00:19:05] En ja ja ja, ik we blijven nog effe nog iets langer hangen. En dan ga ik proberen 
wel door te door te gaan hoor. Maar excuus daarvoor. Maar dus de vraag was er de vraag was 
gekomen. En daarna was eigenlijk het uitzoeken werk en het uitzoeken werk. Dat was eerst gedaan 
en na het uitzoek werk kom je met een idee ok, zo kunnen we het aanpakken. Dit zijn de vragen en 
vervolgens hebben jullie meer Stakeholders dus de concurrenten van Refresco ook benaderd. Of was 
er besloten we gaan hiermee verder en we gaan dit implementeren.  

 

Bart [00:19:40] Nee, euh, eigenlijk, euh, dus. Het idee van wat ik eerder schetste van dat je voor 
Food tracibility het beste de UTXL van Bitcoin kan gebruiken. Dat idee had ik een jaar daarvoor al 
uitgewerkt. Ehm, waarbij ik ook zei van ja, weet je wel. Hier kunnen we op verder bouwen. Dit is 
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interessant om te doen, maar het kost heel veel geld, dus dat gaan we niet zomaar effe zelf doen. 
Dus uiteindelijke waren dit partijen die euh, waarbij het interessant werd om het te gaan echt te 
gaan bouwen en het geld erbij te zoeken. En uhm ja, dat is euh. Dat is euh. Ook gezamenlijk zo 
bedacht dus dat is met Refresco van oke het gaat best veel geld kosten. En uhm, je moet het niet 
alleen doen. En als je het niet alleen doet hoeft je het ook niet alleen te betalen. Ze zitten allemaal 
en het groeit zo naar een echt project?  

 

rensley [00:20:42] Ja, ja dus uiteindelijk ja om het toch effe samenvattend een afsluitend te maken. 
Euh. Concert, Use case bekijken, hoe zit de Use Case nu in elkaar? En hoe kunnen we het nu 
werkelijkheid maken? Vervolgens de partijen eromheen nog aan laten sluiten? Om de partij 
eromheen euh.  

 

Bart [00:21:05] Ja ja. 

 

rensley [00:21:08] Toch wel eens waren nogmaals kijken. Hoe moet we dit technisch implementeren 
en wat zijn er nou voor nodig? En daarna kunnen zeggen. Oke, we kunnen dit gaan uitvoeren en dan 
is eigenlijk. Selectie is gekozen we weten wat voor systemen we willen bouwen en we gaan bouwen.  

 

Bart [00:21:23] Ja, ja, we hebben eigenlijk dieScrum methodiek gehanteerd, waarbij we de eerste 
sprint als een Design sprint hebben hebben geformuleerd. Dus in deze sprint hebben we veel met 
elkaar afgestemd. Om wat gaan we precies implementeren daarna zijn we gaan bouwen. Ja.  

 

[00:21:43] Ja, ja dankje. Dan komen we bij de vraag die ik net al op probeerde te beantwoorden, 
maar kunt u een opsomming geven van de activiteiten die behoren tot selectieproces van een BBS?  

 

Bart [00:21:59] Ja, ik denk dat ik denk dat heel belangrijk is. Uhm, dat je eerst moet weten wat je wil 
doen. Uhm en uhm moet je altijd afvragen van. Althans wat ik me altijd afvraag laat ik het zo zeggen. 
In hoeverre heb ik de virtuele machine nodig? En en sommige prodcuten heb je echt een virtuele 
machine nodig denk aan complexe DeFi producten. I. Euh ja, dan heb je vervolgens de scenerio. En 
dan blijft er een aantal platformen over waar je uit kan kiezen. Of ja als je het zonder kan, moet je 
het zonder doen zo ver mogelijk euh, dat is wel mijn leidraad in elk geval. En daarnaast moet je heel 
erg kijken naar hoe interoperable is je systeem? Dit hangt samen met de met de eerste opmerking 
want hoe verder je naar het basis niveau afstruind zeg maar dus door Virtual Machine de 
functionaliteit al kan pakken, dan ben je meer interoperable. Uhm. En ja moet zeggen in de food. 
Uhm, denk eigenlijk altijd je moet gewoon uh interoperabiliteit naast geven. Want we kunnen niet in 
ons eentje, de hele food, alle food systeem in de wereld oppakken.  

 

rensley [00:23:27] Ja.  
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Bart [00:23:27] Dus je krijgt maar. In dat zo een sinaasappelboer die wil straks ook niet euh, met 
dertig applicaties op zijn telefoon rond lopen. Omdat die op dertig verschillende platformen zijn 
sinaasappels moeten uploaden. En dus je moet een elkaars bewijzen kunnen werken en dat is 
eingelijk heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk al in ons systeem al in het Design meegenomen. Die 
interoperabiliteit die is er gewoon. En als je dus een Smart contract bouwt op een platform, dan ben 
je al heel snel heel erg specifiek. Dan moet iedereen zich daaraan aanpassen, wat ze dus niet zo snel 
gaan doen. Dus dat, interoperabiliteit is belangrijk. Uh, uhm en dus in hoeverre heb je virtual 
machine nodig? Het liefst, zo niet dan niet. Uhm. Daarnaast moet je dus altijd kijken naar euh, 
opensource. Honderd procent open source. En uhm, naar, hoe battle tested is de software. Er is nog 
steeds initiatieven waarbij de waarbij het niet honderd procent opensource is. Uhm. En dan loopt je 
gewoon risico's dat ze uiteindelijk geld gaan vragen of dat er toch security issues inzitten. Ehm,  dus 
dat. Euh euh dat. Dat zijn allemaal risico's die vrertrouwen ondermijnen. En als je dus vertrouwen 
nastreeft dan uhm, wat product is van Blockchain. Voor mij dan? Dan moet je dat niet doen. Dat zijn 
belangrijke belangrijke aspecten.  

 

Rensley [00:25:18] Ja, nog even mee schrijven. 

 

Bart [00:25:23] Ja ik kan. waar zal ik nog meer op letten? Maar ik denk maar ik denk dat dit echt wel 
de belangrijkste zijn. En je hebt daarnaast natuurlijk. Euh ja, Case afhankelijk bijvoorbeeld dingen als 
Transacties per seconde, et cetera het is. Je ziet vaker in van die vergelijkingssite sheets zie je dat dat 
leidend is, maar dat is uiteindelijk helemaal niet zo niet zo belangrijk. Als ik kijk naar euh. Als we al 
die Sinasappelmarkt bijvoorbeeld is best wel groot. Maar ja euh, we registreren per batch zo een 
producent die stuurt s'ochtends 100 vrachtwagens de deur uit. En dat zijn dan 200 batches nou dan 
moet een node tweehonderd batches verwerken. Dat is een in batches termen, eigenlijk heel erg 
weinig. Je loopt eigenlijk nooit tegen die grens aan.  

 

Rensley [00:26:28] Ja en dan. We zijn er ook een beetje aan toegekomen hoor, maar euh. 
Vervolgens is de vraag welke criteria's waren leidend, binnen dit selectieproces? Kan je zoals je net 
aangaf bij de Interoperable? 

 

Bart [00:26:42] Ja nou we wilde heel graag dus zelf, controle hebben op de hoogte van de 
operationele kosten. Dat was een leidende vraag vanuit Refresco. En dat betekent dat als je in ons 
geval als je dus helemaal teruggaat naar een Layer One Blockchain voor de industrie dat je ook zelf 
iets kan euh kan doen aan bijvoorbeeld transactie, de kosten per transactie. En daar hebben we dan 
ook iets op verzonnen is de omdat anders te doen is om het niet per transactie in te bereken maar 
eigenlijk door ze coins vast te laten zetten die voorkomen dat je bad actors krijgt. Ehm, tenminste 
dat dat waren binnen dit project leiden de dingen, kosten. En voor de operatie dus dat als je ineens 
heel veel sinaasappels gaat doen, dat dan niet ook heel duur wordt. Of dat je met elkaar gaat 
concurreren om transacties zoals je bijvoorbeeld zou hebben als je op Ethereum of Bitcoin dingen 
doet. Ehm, dus dat hebben we op die manier ondervangen. En euh. Daarnaast hebben we heel erg 
gekeken naar euhm schaalbaarheid in als er heel veel actoren zich aansluiten. Euh, moet het niet te 
complex worden? En euh, ook betrouwbaar blijven. En als we andere producten erin voegen als we 
beginnen met appels of sinaasappel of meloenen, dan moet dat ook gewoon een paar duizend euro 
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kosten, maar geen tonnen. Dat waren leidende concepten. Ehm ja, dus daar ben ik ook heel blij om. 
Omdat we dus die batch Hoe batches zeg maar steeds met elkaar matchen.  

 

Rensley [00:28:39] Ja. 

 

Bart [00:28:39] Dat systeem, dat hebben we. Dat is overal de hele tijd precies hetzelfde. Dus dat is 
net als een fractal. Dus we hoeven nooit dingen anders te doen. Schaalt eigenlijk automatisch. Dus 
het werkt of het werkt niet. Ja, ja. 

 

Rensley [00:28:57]  ehmm ja dan. Wat waren de obstakels/risico's tijdens het selectieproces? 

 

Bart [00:29:07] Uhm ja, het grootste obstakel is dat heel veel partijen niet per se transparant willen 
zijn. Ten minste in de meetings wel natuurlijk, maar als je ze dan echt vraagt van ehh of zegt vanaf 
nu gaat dit transparant op een publieke infrastructuur. Dan gaan ze toch wel even slikken. En dat is 
echt de grootste obstakel. Ik verwacht ook dat dat de komende jaren nog het grootste obstakel blijft 
hoor.  

 

Rensley [00:29:36] En hoe merk je dat dan in zo'n zo'n sessie? Hoe kom je er eigenlijk achter in zo'n 
selectieproces in een sessie van nou dit is het plan. We willen volledig volledige transparantie. Maar 
dan zegt iedereen misschien wel akkoord in de meeting en dan achteraf. Dan haken mensen af, 
zeggen nou toch niet, of.  

 

Bart [00:29:58] Ja, ja,.  

 

Rensley [00:29:59] Hoe moet ik dat zien. 

 

Bart [00:30:01] Ze zeggen eerst zijn ze allemaal akkoord, want dat vinden ze een mooi woord: 
Transparantie, ja dat wilt toch iedereen? En dan was er op een gegeven moment waren we met een 
Duitse partij die goedkoop appels inkoopt kennelijk. Dus die gaf aan van ja, want dan weet iedereen 
waar onze leveranciers zitten. Toen zei ik ja, dat is het gevolg van transparantie. Uhm, toen moest hij 
wel lachen, maar ze deden niet mee. Ja, voorlopig. Ze stellen het nog even uit. Ze snappen wel dat 
het ook onvermijdelijk is.  

 

Rensley [00:30:36] Ja. 
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Bart [00:30:37] Maar kunnen we wel met euh. Dus? Ik heb ze ook gezegd van euh,dat is ook wel we 
kunnen wel dingen berwerken. Euh, zonder dat je ze hoeft te onthullen met zero knowledge proof 
kan dat. Uhm, maar daar hangt wel kostenplaatje aan.  

 

Rensley [00:30:56] Oke.  

 

[00:30:56] Dat is natuurlijk ook weer technologie die nog niet zo wijd verbreid is, dus daar moet je 
veel in opzetten en Pionieren. Je zou bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat een boer biologisch is zonder 
dat je hoeft te bewijzen wie de boer is. Dat zou je kunnen doen en dat met zero  knowledge proof. Is 
dan alles nog steeds niet euh te vervalsen zeg maar..  

 

Rensley [00:31:22] Ja en dan om het misschien effe te koppelen. En dat zou ook meteen een 
voorbeeld zijn voor de volgende vraag hoor. Maar dus ehmm. De grootste obstakel, die 
transparantie. Dan zijn we nog aan het selecteren van van van een BBS systeem. Dus we zitten nog 
niet in de designing topic of zit we dan al in een Designing topic. Dus wat voor activiteit ben je 
eigenlijk mee? Ja welk, activiteit ben je aan het uitvoeren. In het selectieproces. Wanneer deze vraag 
naar boven komt, kan je.  

 

Bart [00:31:53] Ja, ik denk dat de. De transparantie an sich is standaard, eigenlijk in zo een 
blockchain administratie, dus de vraag die daarna komt. Ja, maar kunnen we ook transparant zijn 
zonder dat we dit of dat laten zien. En dat is meer een euh ja, zo een Design vraag. Zeg maar 
specifiek waarop je kan door bouwen en euh. En wat wel kan natuurlijk. 

 

Rensley [00:32:21] Ja, en dan zal ik dan toch de volgende vraag stellen. Uhm, welke risico's kunnen 
worden ondergebracht onder de benoemde activiteiten en dan de activiteiten van het selecteren en 
het bekijken van criteria in Virtual Machine,interoperailiteit?  

 

Bart [00:32:44] Ja, een van de grotere uhm risico's die ik zie zijn altijd afhankelijkheid van een ander. 
Die elk op alle Layers, dus bijvoorbeeld ik bouw mijn applicatie op Solana. Maar Solana die verandert 
zijn API de hele tijd zonder mij op tijd euh, in te seinen, waardoor mijn software niet meer werkt. En 
dat is in het verleden is dat gebeurt bij blockchain, dus ik weet dat dat gebeurt gewoon. En dat is 
heel vervelend. Zeker als je klanten enterprise level zijn. No. Euh. Dus vandaar dat euh. Dat dat. Dat 
was voor ons ook belangrijk om zo'n COMODO stack te kiezen waarbij bij je zelf alle controle hebt. 
Dus het Comodo team, werkt wel door aan de updates van de Core. En dus als er dus zeker als daar 
dus security issues in zijn, dan een fikse zij dat, dan kunnen we dat doorvoeren. Maar we kunnen er 
altijd voor kiezen om het niet door te voeren. Als we bijvoorbeeld merken dan breekt onze  
Consumenten applicatie dan lossen we dat eerst op voordat we het doorvoerenDat vind ik wel een 
heel relevant risico. Wat bij ons eingelijk standaard, opgelost is. 

 

Rensley [00:34:18] Ja  
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Bart [00:34:19] ehm, nou, als er iets niet opensource is, heb je ook het risico dat dat iemand ineens 
geld gaat vragen voor een patent of dat ze gewoon doen wat ze zelf willen. Als je iets niet kan of 
mag aanpassen. Dus dat is of dat het überhaupt euh. Soms is het wel transparant, maar niet open 
source. En als wel transparant is, kan je nog wel controleren op security issues en dergelijke, maar 
dat is best moeilijk. Dus het liefst heb ik ook software die echt battle tested is. Ik vind heel veel 
dingen toch best wel nieuw polkadots of cosmos die zijn natuurlijk een stuk nieuwer dan  Bitcoin en 
Ethereum. Het lijkt allemaal heel interessant, maar de kans dat daar dingen misgaan is veel groter.  

 

Rensley [00:35:15] Ja, oef ik zit eigenlijk in polkadots. Maar dat is iets anders. 

 

Bart [00:35:20] Nou ja, maar dat weet je. Dat doen we zelf natuurlijk ook wel. Dat is. Dat is allemaal 
eigenlijk. En soms maakt het ook voor voor de financiële kant ook helemaal niet uit. We zien dat 
uhm bij mij dat Axie Infity hadden vorige week ook weer een enorme hack in hun DAO en op de 
bridge van Ronin die ze gebruikte. En dan zie je een klein prijs dipje, van drie dagen en is het daarna 
weer goed. Dus uhm, maar als natuurlijk als je zoiets gebeurt terwijl je Refresco bedient. Ja ja, dan 
heb je natuurlijk als dienstverlener of als projecten een enorm probleem. 

 

Rensley [00:36:07] Ja dan om af te sluiten. Dit gedeelte hebben nog wel twee kleine gedeeltes sub 
onderwerpen naja. Dit is altijd een moeilijke vraag. Beschikt u over documenten die die de door u 
benoemde activiteit in het selectieproces kunnen bevestigen. En welke u kan delen? 

 

Bart [00:36:28] Mmm, nou niet echt denk ik. Uhm, meer presentaties die we hebben gedaan aan 
Refresco of iets dergelijkse. Maar het dus wat ik al zei het is echt pionieren ook. Ehm. Zijner is heel 
veel. Heel veel dingen moet je gewoon echt zelf uitzoeken. Is er gewoon niet. Het is ook ervaring en 
euh ja, de technologie kennen en snappen wat slim is dat en slim is. Daar advies over uitbrengen. 
Het is natuurlijk een onontgonnen markt, net als het internet in de jaren negentig.  

 

Rensley [00:37:14] Ja, ja,.  

 

Bart [00:37:18] Ja het is gek maar het is echt anders dan wanneer je gewoon een euh ja, een HRM 
systeem gaat bouwen.  

 

Rensley [00:37:23] Ja.  

 

Bart [00:37:24] Ehm, in in als normale software. En dan kan je terugvallen op allemaal van dat soort 
dingen. Dat is hier eigenlijk niet.  
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Rensley [00:37:34] Nee, Toch ja dan ehh gaan over naar euh, het onderwerp, het sub-onderwerp 
heeft geen titel meer. Maar zijn er nog risico's ondervonden die niet zijn geïndentificeerd tijdens het 
selectieproces? 

 

Bart [00:37:48] Zijn er wat ondervonden?  

 

Rensley [00:37:50] Zijn er nog risico's? Ondervonden dus de risico's die uiteindelijk toch wel bij de 
selectie proces hadden naar boven? Naar boven kunnen komen? 

 

Bart [00:38:01] Ja. Nou, nee. Ja, ik denk de eigenlijk euh, we zijn niet niet echt. Kijk. Het risico, denk 
ik wat uiteindelijk naar voorkwam was wel van dat je je geld sneller op is dan je denkt. Dus je moet 
uhm euh, toch weer andere financierders vinden. En ja, dan kan je soms natuurlijk beter juist wel op 
een Solana bouwen of op polkadots, want die hebben dan een oneindige pot met geld. Voor dit 
soort dingen. Dat hebben we niet, dus dat moesten we dan gaan organiseren. Dat is wel een risico, 
dat we niet voorzien hadden. Technische zijn we eigenlijk heel erg blij met hoe we alle risico's 
afgevangen hebben en hoe stevig dat nu staat eigenlijk en hoe schaalbaar het is. Uhm en euh. Het 
risico van dat bepaalde partijen niet garant zouden willen zijn, dat had de Refresco denk wel op tijd 
bedacht. Dus dat heeft ons niet verrast en uhm, Refresco en [00:39:17]Excranini, [0.0s] zijn natuurlijk 
ook Die hebben power in. In de markten voor naar hun toeleveranciers. Dus die, die dwingen dat 
ook gewoon af en iDE ook, die zeggen we willen met de. In 2030 willen ze dat alle vruchtensappen, 
sustainable geproduceerd zijn. Dat willen ze bewijzen met deze tool. Dus dan moet iedereen mee, 
de een wat later dan de ander. Maar het uiteindelijk moeten ze transplant worden. 

 

Rensley [00:39:49] O ja, Market maker, Super vet. Dan is de vraag natuurlijk waarom is er volgens u 
een risico in dat dan financiering? Ja. 

 

Bart [00:40:02] Ja, dat is kun je nog wel dat risico natuurlijk wat je hebt bij zo'n project is wat Maersk 
de grootste container vervoerder had meegemaakt is dat. Ja, als je dus als je te veel ziet dat het is 
mijn blockchain. Dan In het publieke debat wordt gebruikt. Die manier. En dan? Euh, dan wil je 
concurrent niet meer meedoen. Dus je moet euh. Je moet heel erg voorzichtig communiceren en 
zorgen dat het echt van iedereen is. Zo zorgde we er ook voor dat ze juridisch gezien hebben al die 
actoren hun eigen node. En alleen wordt het ook wat makkelijker om data daar naartoe te sturen. 
Het Is immers je eigen node. Die data en en dan kan je op dat je kan je eigen data op je eigen node 
zelf verwerken, zelf aftekenen en naar die blockchain sturen. Maar dat geeft wel. Dat geeft wel 
vertrouwen. Uhm, en ja, een risico is natuurlijk wel dat je dat euh. Dus dat je dat vergeet te doen. Ja, 
en dat je het als een dienst ziet en dat je het als jouw blockchain ziet dan. Dan krijg je problemen 
met adoptie?  

 

Rensley [00:41:24] Ik ben al heel even nadenken. Ik vind het ja. even noteren. Ja, nou dan is de 
laatste vraag nu ook al had je hem al beantwoord. Hadden deze risico's voorkomen kunnen worden 
tijdens het selectieproces.  
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Bart [00:41:41] Uhm, ik, ik denk wat cup we zijn en we hebben dus weinig onverwachte risico's en 
dat komt ook doordat Uhm en Refresco dit al een keer gedaan had. En wel tegen dingen aan is 
gelopen. En we hebben ook een paar euh, echt wat met de andeere sectorof bedrijven die iets 
wilden die hadden zo een ervaring nog niet. En dan zie je dat ze dat zij toch dingen willen die niet 
realistisch zijn. En euh,en dan wordt het uiteindelijk ook niks met ons, dat is dan ook goed, maar ik 
denk dat dat euh. Achteraf hadden wij zelfs iet van oe. Dat is wel heel erg fijn dat zij dit al een keer 
gedaan hebben. Ze weten waar het over gaat. 

 

Rensley [00:42:29] Uhm, ja, want dat waren eigenlijk de de vraag voor voor ons.  

 

Bart [00:42:33] Uhm, na mooi het verschil, maar dan zitten we mooi binnen de tijd.  

 

Rensley [00:42:39] Ja ja, ja ja, dan pak ik u punt tot onderwerp voor u op de eindelijk. Maar u wilt uit 
naar Eifel rijden.  

 

Bart [00:42:51] Nee hoor, maar volgens mij scoort nog een vraag.  

 

Rensley [00:42:53] Ja, excuus Koert 

 

Koert [00:42:56] nee, nee. geen probleem. Wacht echter nog een vraagje wat, wat voor consensus 
mechanisme vragen jullie op jullie blocking draaien?  

 

Bart [00:43:06] Oh ja, dat is een goeie. De leuke vragen ja, ja, we. We hebben dus uhm, 95 procent. 
Euh, proef steek roodbruin en euh. 5 proeven voor. Euh, dat is eigenlijk eentje omdat. In het begin 
hebben wij natuurlijk de grootste steek van die euh van die coins. Euh euh pijlsnel vernam eigenlijk. 
Als je proef steek. En ja, ze meer dan 50 procent meer coins heb, dan heb je eigenlijk de blockchain. 
En dat euh, ondervangen we door 5 cent per verwerkte oke in te zetten. Uiteindelijk moet je 
natuurlijk die euh die coins ze verdelen over de spelers dan dat me. Dan heb je dat probleem niet 
meer en het beginsel is dat te fietsen en beveiligen we dus die. Want het zijn dus kleine publieke 
blockchain eendjes die je zou kunnen aanvallen. En dat beveiligen we dus door euh, elke 10 minuten 
een hash in UR incl. Morro Blockchain en dan vervolgens in Litecoin corner blockchain sex. Die zijn 
allebei proever voor. Uhm. Maar goed, dat vind ik ook belangrijk. Ik ben daar, ik ben een echte 
proever worker aanhanger, maar ik snap ook dat je dus euh, dat het als je z'n zakelijke toepassing 
hebt als dit het proeven steken. Er absoluut genoeg is, mits je maar niet euh, de power hebt om euh. 
Waarom bijvoorbeeld. En dat ding? O ja.  

 



114 
 

Koert [00:44:36] Tja, ach ja, en en park vanuit jouwe die zijn publiek GFI. Ik proef een beetje dat jij 
vooral gelooft in de publieke permission. Dat is blockchain er. Hoe sta je tegenover de andere kant? 
Dus als je zegt consortium mocht zijn kleine permission en dat soort dingen opzetten in dat cijfer n 
op de data is ook via die technieken tegenover elkaar.  

 

Bart [00:45:01] Na zijn inderdaad redelijke databases. Maar ja, dat heeft wel een functie in NL, met 
name de musical Grease die er in zitten. Maar we zien heel veel van onze concurrentie omdat het 
zegt de geel en echt als ze er als ik PNP zeg maar uhm euh, zo meedelen dat IJsblok mij wil zien. Wel 
moeten ze dat de zal vragen en wordt t eerst opgeruimd. Wij spreken voor een voordat dat call of 
euh op wordt uitgesteld dat je verdenk hoe dit moet. Snelheid uit het niets ze bij onze zoon op de 
zwarte keien. Want er zit wel een soort pumpkin in ons systeem. Iedereen kan een noot 
downloaden. Iedereen kan alle software downloaden, alles zien en verifiëren. Maar alleen dus de 
euh, de participanten die die euh, eigenlijk door de stichting ziek krijgen en die telkens vastzitten. 
Die krijgen toegang tot de Fosset. Euh, waarmee transacties kunnen doen. Is het het maken en 
uitvoeren van transacties? Is Permission daar bij ons? Terwijl de rest is allemaal op een public 
missiles? Ik er een van een oud, groter project die we binnen de perken wilden. Cavan software 
coderen er in in Amerika. Ja, die doen een eigenlijk privaat Ivoriaans. Euh, en dan zet ze herstel van 
in de publieke sfeer aan. Maar als ik dat die niet. Er is voor controleren. Ik kan niet bij die 30 van 
privé vérian. Ik kan helemaal niet zien of dat wel correct is. Ik heb daar heb je helemaal niks aan. Dat 
zegt een wassen neus. Hoe de dat is maar één.  

 

Koert [00:46:58] Ja, waarom bijzonder en vaak op één dingetje wat ik eigenlijk had. Hoe zit het met 
de adoptie van de technologie waar we sinaasappels het eerste blokje hierna was geplakt? Of was 
écht op blockchain en uit de euskadi van de sinaasappel aan vastgeplakt? Hoe is dat proces heel 
kort? Hoe is dat verlopen? Wat als leidend?  

 

Bart [00:47:21] Ja, ik weet Albert Heijn, die wilde toen euh, heel graag euh. Uhm, improvements 
voor sinaasappels regelen. En toen hebben ze dus euh, software laten bouwen op basis van een 
hippe letter. En. Ja, dat hij Platse Project Preston Natuurkalender, waar al wat profiles projecten 
waar ze op konden leunen maar zo is dat Graner en en dus die keten die euh euh Cieters zoeken in 
de fresco die hem dus ervaring in dat project. En die in zoeken naar. Daarna naar een nieuwe 
invulling daarvan. Is Dat zat er wel in hun hoofd.  

 

Koert [00:48:04] En euh, ok. Ja.  

 

Bart [00:48:07] Is dat gaan  

 

Koert [00:48:10] maken? Ja, want je er ook naar school gaan? Ja, voor de antwoorden.  
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Bart [00:48:13] Maar er zijn er meer en zijn er meer met dit soort dingen bezig dan zij. Coca Cola is 
er mee bezig. En ik snap wel dat dier iets diable niet als euh, op Albert transparante public, maar dan 
lekt dat recept het. Ja.  

 

Koert [00:48:31] Tricky.  

 

Rensley [00:48:33] Ja, dat is de fuif wel ja. Ik zag ook al voor dat een Belleville in een landbouw bezig 
waren op de Noordzee.  

 

Bart [00:48:42] Ja ja en euh, een daar wat makkelijker producten en bijvoorbeeld euh, flessen wijn. 
Nee, dat is wat meer. Dit tot winnaar is de kassier en je hebt wat pijn. Dat gaat naar de bodnar. Maar 
dan daarna is die fles kan je gewoon volgen. Ehm, dat dat zijn. Euh, dat zijn de projecten waar het 
veel zit en waar we waar het moeilijk is. Is palmolie. Euh euh. Soja, vis en euh. Ik zag dat. Euh 
Unilever. Die was nu met een palmolie project begonnen. Gul met specerijen. Volgens mij. Ja ah ja 
dus de gebeurt maar wat ze. Ja, ja en het zal permission tsaar denk ik, Essenbeek en de ja esse 
pelennor kon je wel een premisse Chains en dan euh, SKEPP met Oracle over gesproken. En dat is 
inderdaad moeilijk. Weet je wat dan? Euh, dan weer is er wel bij de de herfst als bewijs publiek en 
laat zien. Maar ik zie die achterligger een atletische kan in Tabor niet controleren. Dus wat heb ik er 
dan aan? Ik vind het wel moeilijk vouchers. Je kan hoogstens naar de toezichthouder toe van als je 
echt denkt dat het fout toen uitkwam rond, zo is nu. Maar het is geen publieke garantie. Maar.  

 

Rensley [00:50:08] Nee, ik zal echter nog aftellen nog voor het proces van Willem Schinkel zal het 
proces vergallen. Nou ja, ons volgende taak de ether accent qui vive? Dus het lekker met ons, lekker 
delen met je en dan euh. Won ook als Alcorcon geven dat het goed hebben ook Piet. Ja een ja. Als je 
dat is gebeurd dan kunnen we de data over powerknop scripties. Nou nou, ik wel mijn bij zo als KUL 
op voldoende hebben.  

 

Bart [00:50:34] Uiteindelijk een ja en hoop  

 

Rensley [00:50:36] dat op het afsluiten. We hadden zoals Dillinger misschien van de Air 
medestudent medestudenten als dat willen ze, wat wil je met je delen? Werd altijd te vrezen.  

 

Bart [00:50:47] En sowieso lui.  

 

Rensley [00:50:49] Tuurlijk ja, euhm. En dan ga ik toch nog een paar vragen. Moog? Euh. Heb je 
misschien nog mensen in je kring die uren openstaan om ook geïnterviewd te worden? En als wij dat 
18 zat vragen, waarom is dat zo?  
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Bart [00:51:04] Ja ok. Uhm. Ja rock, euh, uhm, ik, euh. Ik ken nog wel euh, Erich. Uhm Erich, die heeft 
de die zit had aan de finish ex-Antwerp bij exact zo wat de die boek haar première transparant 
proberen te maken. En euh laten Tori ook zet. En hij is nu weer met. Ook bij de ABN Vlasmarkt  

 

Rensley [00:51:36] uhm,  

 

Bart [00:51:37] werd pas die je kan ik nog een pak door doorsturen. Zou leuk denken.  

 

Rensley [00:51:42] Ja ja, super Lenten. Het laatste woord heeft natuurlijk wat, maar het type vond je 
het gaat.  

 

Bart [00:51:49] Dat wordt de vragen en de nek hoopt dat de heldere antwoorden waar we goed 
kunnen nog kruisend. Dat ze  

 

Koert [00:52:00] ja,  

 

Bart [00:52:02] nee, maar gewoon vragen dat ze voor mij kan. Je er is euh. Goed, ze hebben nog niet 
super.  

 

Koert [00:52:06] Ja ja ja raccoon. En zijn er nog iets cruciaal vergeten. Vannacht vanavond op het 
ook wel een hele leuke om te benoemen om dieper in dit traject met vragen. Heb jij nog zoiets van 
nou? Kijk hier na op typisch meubel.  

 

Bart [00:52:22] Daar ik. Tuurlijk wel euh. Dingen zegt die misschien niet direct die de verf gezet, 
maar die wel van jullie die jullie nu al weten dat ik ze belangrijk vind. Ja, en dat is bijvoorbeeld heel 
expliciet vragen naar wat je op de softwarelicentie en en dat dat zijn wel euh, die en die euh  

 

Koert [00:52:46] ja  

 

Bart [00:52:48] wel genoemd heb die belangrijk zijn, maar die niet per se je hier de vraag stelt hé. En 
het natte Rutte. Belangrijk is de de blockchain. Dat kan niet bestaan zonder euh. Stonden er op. En 
dan heb je daar nog verschillende licenties ontmoet. Dus je moet ook opletten van wat voor is. Dus 
het is het GPL dus toch? Met restricties.  
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Koert [00:53:10] In Gent moet je op elkaar presteren. En ben je dan? Als je kijkt naar de huidige 
blockchain invloed op de code zelf door programmeert en. Hoe ongekleurde en open blijkt dan vier 
damesploeg leningen op lange termijn? Het is dat je echte ImClone.  

 

Bart [00:53:33] Ik zie die Prowler in me euh, verraden in de perceptie van mensen. Maar maar euh. 
Kijk die basislaag die euh. Dat zie je ook als een corner. En euh, hoelang het heeft geduurd nu voor 
ijver optreden hé. Dat is je basislaag die die ontwikkelt, maar heel traag. En dat is ook goed, want dat 
is een hele robuuste laag die eigenlijk heel goed in elkaar steekt en waar de platform. Ze moet je 
heel voorzichtig eyll. EH, ik kan ook maar het concert niveau. Er gebeurt ik voor alles, daar is een 99 
procent van project Cerrone gecentraliseerd en dat moest je je ook realiseren. Dat is wat zoveel 
mensen niet doen, dus als je dan en dan denk je bijvoorbeeld vrije handel op een euh, die geënt was 
externe. Robin Vérian Daar kan me niks gebeuren, maar goed, er kan nog steeds door. Door de RCC 
die ontwikkelaars voor het gerecht gesleept worden op wat moet, dus dat is nog steeds. En het kan 
ook uitgezet worden. Euh ha. In meta massa worden transacties gecensureerd van mensen als Chili 
dat ze dingen. Deze zijn best wel wat centrale punten. Maar dat ze op een ander niveau. Dat is de je 
vérian censureert niemand op transactie meta. Met als misschien wel, want dat is een centraler en 
laag. Ja stel, daar moet meer bewustzijn in komen denk ik. Dat kan ook misschien wel een. Vragen 
over gaming die de vragenlijsten. Maar dat is bij ons dus ook niet anders, dus bepaalde dingen zijn 
wij ook. Kurt centrale actor in. Maar die onderlaag, die administratieve laag die weer bestaat, 
decentraal werken.  

 

Rensley [00:55:17] Ja, dan heb ik het persoonlijk gevraagd nog ja om af te sluiten New England, wat 
veruit de meest interessante crypto currency op het moment ffr.  

 

Bart [00:55:30] Ik ben eerder bij Pesos. Ptn, Ik ben heel tevreden met Tessel,  

 

Rensley [00:55:37] steekt ok, maar die heb ik al gelukt maar liefst. Lijkt maar niet echt.  

 

Bart [00:55:45] Nee, ik ben al jaren niet meer. De werken gebeuren wel heel leuk imo. Is het aan de 
ontwikkeling van mijn of Thesaurus De Rycke. Eigenlijk zijn onze Jukic Ekselse ook en of deze. En het 
is een unieke hesjes, unieke toot en dat concept dus dat is heel makkelijk. Te batch voor mensen, 
dus ze is eigenlijk toe te passen. Alles te zien. Dat is elders de meest interessante ontwikkeling. En als 
je daar breekt komt er een goed einde.  

 

Rensley [00:56:19] Ja, ik vind je persoonlijke ontwerp ook zeker nog waar ik misschien nog, maar 
waar ik relatief nog best wel master teruggrijpt naar wat zo goed projecten. Wat kan ik er etcetera 
aan de warming up? Dan kunnen ze me heel wat makkelijker.  

 

Bart [00:56:31] Maar misschien naast het gegeven van euh, een uniek dat ik er nog een hoop van 
kleine serie en op waar de super goed te gebruiken ook zakelijke toepassingen is. Euh, naar boven 
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wordt er voor mij dus tot Queen of euh ja door. En negen keer brons en een certificaat biologisch of 
zo dat ze kon hij repeteerden. Ja.  

 

Rensley [00:56:56] Ook. We hebben nou dan om om er niet te lang te laten doorgaan. En nogmaals 
wil ik je bedanken aan het licht bij als mail nog vragen of iemand anders opbranden.  

 

Koert [00:57:07] Ik heb geen vragen, we zitten ook aan het Titus.  

 

Bart [00:57:10] Een camera zit daar tijdens. Je kunnen we altijd mailen ook.  

 

Rensley [00:57:13] Applaus op. Jullie had gevraagd. Ja, ja ja, zegt Superfish in een euh. Bedankt.  

 

Bart [00:57:18] Een succes met jullie inscripties.  

 

Koert [00:57:20] Ontzettend bedankt Bart. Dank je wel. Beantwoorden en houden nog contact. 
Prima. Maandag wel. Ah ja hè hè?  

 

Rensley [00:57:32] Yes, ja en nee. Waarom u zou ik op 12 mei een uur. Ja ja, l laten effe even 
afbranden om ze. Nou, ik voel me wel goed gaan. Ze kunnen wel. En ja hoor. Ja zo hoor.  

 

Koert [00:57:48] Ja, ik vond hartstikke leuk, ook Johan had heel haar voor me, ze mij expert op het 
veld gesproken en ook echt selecte dingen toe te voegen. Ja ja, hij heeft alweer een helikopter op de 
blockchain. En hoe dat ze ermee omgaan. En zo'n project inschieten is nog commercieel goed. En ja, 
ik denk zeker dat die ook bruikbaar is. Nog eerst in heel euh ja, popcorn had namelijk kunnen 
bewerken. Alleen zijn volgens mij de transcript opsturen ter goedkeuring. Dat deden we toch niet 
meer. We hadden het idee hoe ze dat hij Kees van Neon goedkeuren of jullie platina voor deze 
maakt niet uit. OK, prima. Na wat? Volgens mij was het transcript beter als best is en niet meer ter 
goedkeuring op. Daar kunnen slagkracht nog wijzigen. Het euh ja wat nabij staat. Maar ja, wel heel 
leuk meer. Ik had niet nefzi ze die transactie dingen benoemen en Saunders ja om echt om te 
groeien en waardevolle. En als hij de Deweerdt 2 of 3 heeft en Humvee 3 hebben de 19 er dan zou 
komen? Wel al volop.  

 

Rensley [00:58:59] Ja, ik dacht ook lekker weg dat dé vraag waar?  

 

Koert [00:59:02] 1. Ja zeg maar heel goed, anders had ik hem wel gekrakeel. Heb je nog met zowat 
zijn staart? Ja, zo gaat dat die voedsel voedselketen. Dit project heeft gedaan. Dus ja, heel goed.  
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Rensley [00:59:16] Echt de grootte van wat de is.  

 

Koert [00:59:17] Ja zeker. En ik denk dat we qua vragen ook al aardig al aardig specifiek zijn. Maar 
goed, schaafde dit? Ja, maar hebben we het vanavond? We bellen vanavond nog uitzwermen half 
negen. Dus ja ja, ik heb even kort ja, oké, hoe heet de opname? Start met de wanbedrijf nog op.  

 

Rensley [00:59:39] Wat moet nog komen? Want ik heb het via Neko. Dus Tineke ja, dat is echt niet 
zo netjes. Aha, loont. Euh, mag ik dus die gaan verwerken en waar ik hem heb? Dan zal ik me 
verdelen tussen.  

 

Koert [00:59:51] Maar goed joh, spreek, spreek je  

 

Rensley [00:59:53] vanavond regionale Grohe? Oh ja.  
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