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Agenda

• Korte introductie
• Wat is nu eigenlijk Blockchain

• Een paar voorbeelden
• Welke kansen biedt het voor u
• Eerste stap



We decentralize
trust



Waar kent u ons van:



Trends



Wat is Blockchain?

“ We should think about the blockchain as another class of thing like the
Internet – a comprehensive information technology with tiered technical
levels and multiple classes of applications for any form of asset registry, 
inventory, and exchange, including every area of finance, economics, and
money; hard assets (physical property); and intangible assets (votes, 
ideas, reputation, intention, health data, information, etc.). In fact the
blockchain concept is even more, it is a new                                         . ”

– Melanie Swan, Founder, Institute for Blockchain Studies

organizing paradigm



Wat is Blockchain?

• Een keten van blokken

• Elk blok bevat:
• Een of meer transacties
• Een hash van het voorgaande blok
• (optioneel) een nonce

• Een niet te manipuleren of te wijzigen 
datastructuur

• Gedistribueerd: Voor iedereen inzichtelijk



Wat is Blockchain (consensus modellen)?

• Proof of Work
• Proof of Stake
• Proof of Authority

• Public Blockchains
• Permissioned Blockchains / Consortium Chains



Wat is Blockchain (smart contracts)?

• Stukjes code die automatisch in gang gezet worden
• Worden gepubliceerd in de Blockchain
• Zijn moeilijk aan te passen en te verwijderen



What's in it for you?

• Het is onveranderbaar
• Fraude en cybercrime is nagenoeg onmogelijk

• Het is decentraal; elke stakeholder heeft dezelfde 
informatie op hetzelfde moment
• Het vergroot het vertrouwen in de supply chain

• Je kan instructies/regels aan transacties koppelen
• Compliance wordt afgedwongen
• Het reduceert administratieve lasten (colored money)

• Je hebt geen centrale autoriteit meer nodig



What's in it for you?

• Verhogen van transparantie, valideerbaarheid en 
voorspelbaarheid van uw productie- en onderhoudsproces, 
waardoor o.a. het vertrouwen in uw product toeneemt; 

• Traceerbaar naar de bron
• Voorkomen namaak
• Inzicht in twijfelachtige omstandigheden

• (Cyber)veiligheid verhogen, doordat software updates alleen 
uit betrouwbare bron komen, geverifieerd middels 
blockchaintechnologie

• Controleerbare omgevingscondities 



Voorbeelden
• Wabi: valideren dat er niet gemanipuleerd is met babyvoeding. Is 

een combinatie van RFID technologie en blockchain. De consument 
kan met app in de winkel direct nagaan of er met het product is 
gemanipuleerd.

• Modum: focus op het onmuteerbaar vastleggen van meetgegevens 
tijdens het transport van temperatuurgevoelige medicijnen.

• Ambrosus: vastleggen van productie condities in de keten van 
productie tot levering aan eindklant. Ze richten zich o.a. op zuivel 
producten / kazen.

• Exact: Supplychain financiering



Use cases: Blockchain in practice



Use case Healthcare 

https://youtu.be/JrntFi4ZrJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZAKVD_YX9sw



Einde.

Tot Slot:
Bij de workshop Samen Smart Manufacturing toepassen

SMITZH is er een extra tafel:
Blockchain voor de maakindustrie


