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Voorwoord
Dat blockchain Nederland gaat
veranderen staat vast. De vraag is
alleen: hoe en op welke termijn? Wat
merken we er zelf van? En hoe kunnen
bedrijven en overheidsorganisaties
de technologie implementeren, op
zo’n manier dat blockchain veilig
wordt toegepast en de voordelen
groter zijn dan de vermeende risico’s?
Het is overduidelijk dat we in
Nederland niet ver verwijderd zijn
van de grote doorbraak van de
blockchain-technologie. Uit het
Topicus Future of IT trendrapport
blijkt namelijk dat bijna de helft
van de Nederlandse organisaties
het komende jaar investeert in
blockchain.
Er komen dus grote veranderingen
aan. Met de huidige technologie is
een revolutionair fundament gelegd
om bestaande bedrijfsprocessen te
versnellen. Maar bij veel Nederlandse
organisaties ontbreekt het nog aan
de juiste kennis om de technologie
te implementeren. Toch zijn de
verwachtingen van de technologie
onder beslissers hooggespannen;
ze geloven dat blockchain hen kan
helpen bij bestrijding van fraude
en cybercrime, het verhogen van
efficiency en het verbeteren van
dienstverlening.
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Het is tijd voor Nederlandse
bedrijven en overheidsinstanties
om zich écht te verdiepen in de
blockchain-technologie en budgetten
vrij te gaan maken voor experimenten
en pilots. We moeten nu stappen
gaan zetten.
Dit trendrapport geeft een beeld
van de huidige stand van zaken van
blockchain binnen de Nederlandse
markt. En geeft antwoord op
de vraag in hoeverre blockchain
al bij Nederlandse bedrijven
geïmplementeerd is, hoe het wordt
toegepast en wat organisaties er
gemiddeld aan uitgeven. Ook biedt
het rapport een actueel inzicht in
hoe (mede)beslissers in IT aankijken
tegen de verschillende uitdagingen
en bedreigingen op het gebied van
blockchain en IT in het algemeen.
Veel leesplezier!
Daan Dijkhuizen
CEO Topicus

1. BLOCKCHAIN
De staat van blockchain in
de Nederlandse markt
De ontwikkeling van blockchain is nog in volle gang en veel bedrijven
onderzoeken nog de meerwaarde van de technologie. Toch heeft 44% van de
Nederlandse organisaties al blockchain-technologie toegepast, of de ambitie
om het in de toekomst te implementeren. 40% verwacht in de toekomst niet
meer onder deze technologie uit te komen. Hoe maken organisaties binnen
verschillende branches al gebruik van de technologie?
Bijna de helft van de Nederlandse
organisaties investeert het komende
jaar in blockchain-technologie.
Desondanks wordt de technologie
bij bijna één op de vijf momenteel
al echt in de praktijk toegepast.
Met name grote organisaties met
meer dan 250 werknemers die actief
zijn in de zakelijke- en financiële
dienstverlening, hebben al relatief
veel blockchain-pilots lopen, of
maken er al gebruik van binnen
hun bestaande bedrijfsprocessen.
Bij ongeveer één op de drie
financieel dienstverlenende
bedrijven worden er blockchainprojecten ontwikkeld, waarvan het
merendeel van de projecten in de
verkenningsfase verkeert.
Naast bedrijven in de financiëleen zakelijke dienstverlening
zijn dan ook relatief veel
bedrijven in de industriesector
(50%), overheidsorganisaties
(45%) en organisaties uit de
gezondheidssector (30%) actief
bezig met blockchain-projecten, of
gaan dit in de toekomst doen.

Branches waarbinnen blockchain nu, of in de nabije
toekomst toegepast wordt
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Efficiency dankzij
smart contracts
Blockchain heeft veel voordelen voor
bedrijven. Eén van die voordelen
is dat je dankzij blockchain grote
administraties veel efficiënter
kunt inrichten. De blockchain kan
bijvoorbeeld worden uitgebreid
met zogenaamde smart contracts.
Deze smart contracts bieden een
alternatief voor reguliere contracten,
zoals hypotheekcontracten,
verzekeringscontracten en kadastrale
gegevens. Doordat de afspraken
in het contract in computercode
staan vastgelegd op de blockchain,
zijn de afspraken altijd in te zien,
maar kunnen ze onmogelijk worden
aangepast. Hierdoor is er geen
gecentraliseerde tussenpartij zoals
een bank, de Belastingdienst of
het Kadaster nodig, en kunnen
administratieve lasten en kosten
worden verminderd.
Maar blockchain beperkt zich niet
alleen tot contracten waarin financiële
gegevens zijn vastgelegd. Ook kan
deze techniek bijvoorbeeld worden
toegepast bij diplomaregisters in
het onderwijs, overheidsprocessen,
gegevensuitwisseling in
de gezondheidszorg en
de toeleveringsketen in de
maakindustrie.
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48%
van de
Nederlandse
bedrijven
investeert
aankomend jaar
in blockchain.

Blockchain

Verbeterde logistieke
processen
Het merendeel van de Nederlandse
organisaties dat blockchain toepast,
doet dit om logistieke processen
te digitaliseren (46%). Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een leasebedrijf,
dat dankzij blockchain-technologie
kostenbesparingen kan realiseren
door het vervoer en de opslag van
nieuwe en gebruikte leaseauto’s
volledig digitaal af te handelen.
Het vervoeren en afleveren
van leaseauto’s zorgt voor veel
administratieve handelingen en
bijbehorende documenten van
autofabrikanten, importeurs, dealers
en lease- en verhuurbedrijven.
Door de logistieke data versleuteld
op te slaan, kunnen alle relevante
partijen hun inzicht in de logistieke
keten vergroten en hun vervoer- en
opslagprocessen optimaliseren.

Organisaties zetten blockchain
voornamelijk in...
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Bij logistieke
processen
Bij auditability
Voor vastleggen,
beheren en
beschermen van data
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Ruim één op de vijf organisaties
past blockchain toe voor
het creëren van auditability.
Organisaties waarbij de
betrouwbaarheid van gegevens
cruciaal is, zoals de overheid,
financiële organisaties en
accountancy- en advocatenkantoren,
kunnen deze in de blockchain
transparant vastleggen. Doordat
deze data onwijzigbaar wordt
vastgelegd, wordt er binnen
het blockchainnetwerk continu
consensus over de correctheid
van gegevensuitwisseling bereikt.
Hierdoor bestaat er als het ware een
gedeelde bron van ‘waarheid’.
32% van de Nederlandse
organisaties past de technologie
toe voor het beheren, vastleggen
of beschermen van hun data. Zo
helpt blockchain zorgorganisaties
bij het vastleggen en beveiligen van
patiëntgegevens. Hierdoor hebben
zorgverleners en zorgverzekeraars
toegang tot dezelfde patiëntinformatie, zonder dat er sprake
is van dataverlies. Hetzelfde geldt
voor financiële organisaties. Zij
kunnen blockchain op hun beurt
gebruiken bij de boekhouding, bij
het bijhouden van transacties en het
uitwisselen van gevoelige data.

Blockchain

DE VOORDELEN VAN BLOCKCHAIN:

betere bescherming,
efficiënter werken en
tevreden klanten
De meeste organisaties verwachten
dankzij blockchain betere
bescherming te bieden tegen
fraude en cybercrime (22%).
Vooral omdat de blockchaintechnologie gegevensopslag op
een decentrale manier mogelijk
maakt. Niet één instantie of bedrijf
is eigenaar van de data, waardoor
deze data niet in gevaar komen bij
bijvoorbeeld een cyberaanval. De
gegevens in de blockchain bevatten
bepaalde logica, procedures en
programmeercodes, die binnen
alle schakels in de keten continu
worden gecontroleerd en waarin de
‘waarheid’ staat geregistreerd. Zodra
één schakel binnen de keten wordt
gehackt of wordt aangevallen door
cybercriminelen, zijn er altijd nog
de andere schakels in de blockchain
waarin de waarheid wordt bewaakt.
Een stuk veiliger dan nu op veel
plekken gebeurt.
Dankzij blockchain verwachten
IT-beslissers ook efficiënter te
kunnen werken (21%). Een groot
aantal administratieve processen,
zoals een hypotheekaanvraag, de
uitvoering van een uitkering of het
overstappen van zorgverzekering,
kost vaak veel tijd. Door de gegevens
in het blockchain-netwerk vast
te leggen en met de betrokken
instanties te delen, kunnen deze
gegevens direct inzichtelijk worden
gemaakt en uitgewisseld.

22%
van de
Nederlandse
organisaties
noemt betere
bescherming
tegen fraude en
cybercrime als
grootste drijfveer
om blockchain te
implementeren.

Ook geven bedrijven aan dat
ze verwachten dat ze dankzij de
blockchain-technologie hun klanten
beter van dienst kunnen zijn (19%). In
de zorgsector worden er bijvoorbeeld
pilots uitgevoerd waarbij patiënten
kunnen betalen met een Initial
Coin Offering (ICO), een digitale
‘zorgcoin’. Deze zorgcoin bevat
informatie over wanneer, bij welke
specialist en voor welke behandeling
deze uitgegeven kan worden. Dat
maakt het transparant en inzichtelijk
voor patiënten, maar ook behouden
zij zo de regie over hun eigen
gegevens. Daarbij kan de blockchaintechnologie een oplossing bieden
voor onnodige administratieve lasten
aan de kant van de zorgaanbieder.

Blockchain helpt mijn organisatie met..
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Administratieve processen, die
normaal gesproken weken duren,
worden daardoor verkort tot enkele
uren of zelfs minuten.
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Blockchain

Kennisgebrek
is grootste
obstakel
Wie van plan is om aan de slag
te gaan met blockchain, doet dit
doorgaans vanuit de rotsvaste
overtuiging dat de technologie
de organisatie helpt efficiënter,
veiliger of productiever te maken.
Maar er zijn natuurlijk ook obstakels
en uitdagingen die het succes van
blockchain in de weg kunnen staan.
Eén van de obstakels is het gebrek
aan kennis van de technologie. Zo
blijkt uit ons onderzoek dat maar
liefst 53% van de IT-beslissers
van Nederlandse organisaties de
blockchain-technologie niet kan
uitleggen. Ongeveer één op de drie
beslissers begrijpt in hoofdlijnen wat
blockchain is en slechts 2,5% geeft
aan dat ze beschikken over zeer
goede kennis over de technologie en
het daadwerkelijk kunnen toepassen.
Een andere reden waarom de
échte doorbraak van blockchain
nog op zich laat wachten, is
dat de technologie nog niet
volledig volwassen is. Hoewel een
meerderheid van de Nederlandse
bedrijven de blockchain-technologie
vertrouwt, heeft 13% van de
organisaties nog onvoldoende
vertrouwen in de technologie.
Ze vragen zich bijvoorbeeld af of
de technologie wel compatibel
is met andere organisaties en
bedrijfsprocessen. Ook maken
organisaties zich zorgen over het
risicobeheer en de bedrijfscontroles.

Hoe beoordelen IT-beslissers hun
kennis over blockchain-technologie?

53%
van de
Nederlandse
IT-beslissers
kan niet
uitleggen wat
de blockchaintechnologie
inhoudt
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Voldoende

2,5

Blockchain

Verwachtingen en
investeringen in de
blockchain-technologie

Wat investeren organisaties komend
jaar in blockchain?

Een aardige graadmeter voor de
overtuiging van de waarde van
blockchain voor organisaties, is de
mate van investeringsbereidheid.
Bijna de helft van de Nederlandse
organisaties geeft aan het komende
jaar te investeren in blockchaintechnologie.
Van de Nederlandse organisaties die
momenteel nog geen gebruik maken
van blockchain, zegt het merendeel
de technologie binnen twee tot
vier jaar te implementeren. 35%
verwacht pas na vijf jaar een vorm
van blockchain te integreren, terwijl
slechts 2% verwacht het al binnen
één jaar te integreren. Dit wijst erop
dat veel Nederlandse organisaties
nog wachten totdat de technologie
volwassener is geworden of hun
IT-budgetten momenteel liever
besteden aan andere toepassingen.
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Binnen welke termijn investeren organisaties
in blockchain?
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Niets

2. IT-TRENDS
IT-uitgaven in de lift
Blockchain is verreweg de belangrijkste
IT-trend van het moment. Maar er gebeurt
natuurlijk meer. We vroegen Nederlandse
IT-beslissers ook naar hun kijk op andere
technologische trends en IT in het algemeen.
Onder meer naar investeringen, budgetten
en nieuwe ontwikkelingen.
We vroegen hoeveel geld er wordt
besteed aan IT in Nederland en
of daar groei in zit. Om met dat
laatste te beginnen: er zit zeker
groei in. 80% geeft aan dat hun
IT-budgetten in de lift zitten, met
in sommige gevallen tot wel 50%
meer budget dan voorgaande
jaren. De hoogste prioriteiten van de
IT-investeringen van dit moment zijn
voornamelijk dataveiligheid (50%),
het voldoen aan wet- en regelgeving
(41%) en het updaten of vernieuwen
van verouderde IT-systemen (38%).
Als het gaat om de investeringsbeslissing op het gebied van IT,
zijn verschillende stakeholders
doorslaggevend bij Nederlandse
organisaties. Bij meer dan 30%
zijn de eigen IT-specialisten
doorslaggevend, maar bij 23%
heeft ook de directie of de raad van
bestuur een vinger in de pap. Bij
18% van de organisaties hangen de
IT-investeringen af van de markt,
en welke trends er op dat moment
spelen op IT-gebied.

80%

IT-investeringen t.o.v. bedrijfsgrootte
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IT-trends

Wanneer organisaties niet in
(nieuwe) IT-toepassingen zouden
investeren, heeft dit volgens ITbeslissers vooral invloed op het
bedienen van klanten (56%), de
productiviteit van medewerkers
(42%) en het kunnen voldoen
aan wet- en regelgeving (41%).
Slechts 2% geeft aan dat het geen
consequenties heeft wanneer de
geldkraan voor nieuwe technologie
wordt dichtgedraaid.
Één van de obstakels om nieuwe
technologieën te implementeren
binnen de organisatie, is dat veel
IT-beslissers op moeten boksen
tegen de veelal negatieve houding
van collega’s ten opzichte van IT. Zo
geeft één op de vier IT-beslissers
aan dat hun collega’s overwegend
sceptisch zijn over verschillende
IT-toepassingen. Vooral omdat
ze het gevoel hebben dat er heel
vaak iets verandert, zonder dat
het altijd goed uitpakt. 21% geeft
zelfs aan dat medewerkers binnen
hun organisatie een overwegend
negatieve houding hebben
ten opzichte van IT, doordat er
bepaalde IT-toepassingen zijn
die niet goed functioneren.
Daarentegen geeft 18% aan
op dit punt nooit problemen te
ervaren; binnen hun organisatie
staan collega’s juist overwegend
positief tegenover de laatste ITontwikkelingen.
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De houding van medewerkers t.o.v. IT
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Negatief (21%)
Neutraal (36%)
Positief (18%)

IT-trends

Op de hoogte
blijven van nieuwe
IT-ontwikkelingen
Om bij te blijven, kopen Nederlandse
organisaties vooral kennis in door
samen te werken met adviseurs of
externe bureaus, of door het volgen
van trainingen en cursussen (42%).
Ruim één op de vier organisaties
probeert vooral zelf nieuwe dingen
uit, terwijl 22% juist kennis in huis
haalt door nieuwe mensen aan te
nemen of in te huren met de juiste
kennis en competenties.
Om de huidige kennis over IT binnen
organisaties te borgen, geven de
ondervraagde IT-beslissers aan dat
de kennis vooral ligt bij een selecte
groep van medewerkers binnen de
organisatie (45%). Ongeveer 39% van
de Nederlandse organisaties legt
IT-kennis vast in protocollen, zodat de
huidige kennis makkelijk kan worden
vastgelegd en overgedragen. Eén op
de tien organisaties geeft aan dat ze
zich actiever moeten bezighouden
met kennismanagement.
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IT-trends

De IT-uitdagingen
van dit moment én
van de toekomst
Gevraagd naar wat op dit moment
de grootste IT-uitdagingen zijn voor
Nederlandse organisaties, noemen
de meeste ondervraagden het
faciliteren van technologie, zodat
alle medewerkers ermee kunnen
werken (26%). Ook het bijblijven met
alle nieuwe technologie (20%), het
koppelen van systemen en databases
(13%) en het creëren van draagvlak
voor nieuwe technologie onder
andere medewerkers (13%) worden
genoemd als grote uitdagingen.
Het grootste obstakel waar
Nederlandse organisaties
met hun huidige IT-systemen
tegenaan lopen, is het feit dat
de verschillende systemen niet
goed gekoppeld zijn. Andere
veel genoemde obstakels zijn
verouderde of slecht functionerende
systemen en een wildgroei aan, of
gedecentraliseerde IT-toepassingen.
Als we Nederlandse IT-beslissers
vragen naar de grootste bedreigingen
voor de toekomst, dan zien zij over vijf
jaar de grootste bedreiging in:

1
2
3
4
5
6

Cybercrime
Artificial Intelligence
Internet of Things
Machine Learning
Robotisering
Blockchain-technologie
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57%

Grootste obstakels bij huidige IT-systemen

van de
Nederlandse
organisaties
ziet cybercrime
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Wildgroei aan of
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systemen

Te hoge licentiekosten
Onveiligheid van
de systemen

HET FUTURE OF
IT-ONDERZOEK
In samenwerking met het onafhankelijk
onderzoeksbureau MultiScope
ondervroegen we bijna 400 IT-beslissers
bij Nederlandse bedrijven, waaronder ITmanagers, I(C)T-directeuren, functioneel
beheerders en netwerkbeheerders.
De respondenten zijn vooral actief in de
volgende sectoren: zakelijke dienstverlening
(25%), openbaar bestuur, overheidsdiensten
en sociale verzekeringen (14%), gezondheidsen welzijnszorg (11 %), onderwijs (7%),
detailhandel, groothandel en reparatie
(7%), financiële dienstverlening (7%) en de
industriesector (7%).
We ondervroegen met name respondenten
die werkzaam zijn bij bedrijven met meer
dan 250 werknemers. Meer dan de helft
van de respondenten werkt in een bedrijf
met meer dan 250 werknemers, maar ook
middenbedrijven (28%) en bedrijven met 10
tot 50 werknemers (20%) zijn meegenomen
in het onderzoek.
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Over Topicus
Topicus is sinds 2001
koploper in het bedenken
en bouwen van slimme
software. De focus ligt op het
ontwikkelen van innovatieve
softwareplatformen. Hiermee
verbinden zij mensen en
gebruikers in diverse sectoren,
zoals onder andere het
onderwijs, de zorg en financiële
dienstverlening. Met ruim
900 medewerkers, vanuit 14
vestigingen, werkt Topicus
dagelijks aan IT met impact.

Hulp nodig bij IT-uitdagingen
of andere vragen? Neem
gerust contact met ons op!
+31 (0)570 662 662
info@topicus.nl

