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Managementsamenvatting

Managementsamenvatting

een grotere behoefte aan kennis over impact op

Door de opkomst van nieuwe technologieën

wordt duidelijk dat de blockchain professional

zijn kennis-, en competentiebehoeftes continue

volgens het e-CF framework, naast specifieke

in beweging. Ook de ontwikkelingen rond

competenties voor hun rol, een vijftal

blockchain maken dit duidelijk zichtbaar.

overeenkomstige competenties heeft in de

Blockchain is een technologie die bestaande

categorieën: Technologie en Trend Monitoring,

bedrijfs-, en industriemodellen in de basis geheel

Documentatie Productie, Informatie- en

kan veranderen waardoor de kennisbehoefte

Kennisbeheer, Relatie Management, Management

verder reikt dan enkel technische kennis. Er

van veranderingen in Bedrijfsprocessen. Het valt

ontstaan nieuwe, geïntegreerde vraagstukken ten

hierbij op dat een belangrijke rol lijkt weggelegd

aanzien van samenwerking, juridische impact,

voor personen met lange ervaring in de

risicobeheersing en de technologie. De afgelopen

organisatie en die hun waarde voor de organisatie

drie jaar (2017, 2018 en 2019) heeft de Dutch

hebben kunnen behouden door zich continue te

Blockchain Coalition onderzoek gedaan middels

ontwikkelen.

bedrijfsmodellen van de technologie.
Eenzelfde beeld ziet men in het
competentiebehoefte-onderzoek. Daaruit

enquêtes onder organisaties en interviews met
experts naar de nieuwe kennisbehoeften in

Met het rapport worden HR afdelingen

de markt. Dit onderzoek is aangevuld met een

opgeroepen binnen bedrijven om een (nog)

competentiebehoefte-onderzoek waarin expliciet

prominentere rol op te zoeken bij initiatieven

aandacht is besteed aan de ontwikkeling van

rond nieuwe werkprocessen al dan niet vanwege

human capital en de rol van scholing.

(nieuwe) technologie. Continue scholing is daarbij
de sleutel tot succes. Sinds de Wet Werk en

Uit de onderzoeken komen een paar interessante

Zekerheid (WWZ) in 2015 is de scholingsplicht

zaken naar voren. Ten aanzien van de

in de wet verankerd. Werkgevers werden en

kennisbehoefte ziet men, evenals in vorige

worden geacht meer te investeren in werknemers

jaren, dat de kennisbehoefte ligt in zowel de

opdat daarmee duurzame inzetbaarheid stijgt.

technologische kant (IT, coderen) als ook in

Werkgevers doen er goed aan om de binnen de

de impact op bedrijfsmodellen (waaronder de

organisatie reeds opgebouwde kennis te borgen

juridische– en risicobeheersing kant). In al deze

en aan te vullen met nieuwe kennis. Dit vergt voor

gebieden is vraag naar kennis. Wat verder

zowel werkgever als werknemer een continue

opvalt dat het steeds meer van belang is, dat

investering in leren en ontwikkelen.

mensen naast hun eigen vakgebied ook kennis
en begrip hebben van andere vakgebieden.
Wat dit jaar, met het volwassener worden van
blockchain implementaties specifiek opvalt, is
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“werkgevers en werknemers moeten
continue investeren in leren en
ontwikkelen.”
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Inleiding

te inventariseren. De uitkomsten werden breed

Tijdens het onderzoek naar Smart Contracts als

in de ontwikkeling van hun curriculum.

gedeeld, onder andere met onderwijsinstellingen
zodat zij deze kennisbehoefte mee konden nemen

een specifieke toepassing van blockchain, dat is

Inleiding

uitgevoerd door de Dutch Blockchain Coalition

In 2019 is besloten het onderzoek te vervolgen

in 2017, is er een eerste inventarisatie gedaan

en uit te breiden. Er is wederom een enquête

naar de kennisbehoefte die ontstond als resultaat

gehouden waarin het aantal respondenten met

van werken met blockchain en smart contracts.

meer dan 50% is toegenomen. Ook werd het

De conclusie van dit rapport was dat er een

onderzoek uitgebreid door interviews te houden

verhoogde behoefte was ontstaan aan cross-

met verschillende personen en partijen die actief

functionele kennis over drie hoofdgebieden:

zijn met blockchain projecten en implementaties om

blockchain (meer specifiek - algemene blockchain

naast de kennisbehoeftes ook profielen van skills

kennis en effect op business modellen); software

en competenties op te kunnen zetten.

1

(nieuwe programmeertalen, maar ook integratie en
vertaling front end naar back end); en juridische en

Dit rapport bespreekt achtereenvolgens

governance/risk vraagstukken. Waar deze kennis

de resultaten van de enquête uit 2019 over

eerder vooral in silo’s werd opgebouwd, zag men

kennisbehoefte vanuit verschillende markten.

een groeiende behoefte om over deze silo’s heen

Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de

te kijken. Er was een nog steeds bestaande vraag

resultaten uit 2018 om eventuele ontwikkelingen

naar professionals met kennis van en over deze

en trends te signaleren. Vervolgens worden de

hoofdgebieden.

interviews en de daaruit getrokken bevindingen ten
aanzien van de benodigde competenties en skills

In navolging van dit rapport heeft de Dutch

voor blockchain professionals besproken. Ten slotte

Blockchain Coalition - Human Capital Agenda

biedt het rapport een uiteenzetting voor werkgevers

groep in 2018 een enquête uitgezet onder

van de rol die zij spelen bij de ontwikkeling van

respondenten uit verschillende industrieën om

werknemers waarbij het juridisch kader wordt

de kennisbehoefte vanuit meerdere markten

geschetst.

1
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https://dutchblockchaincoalition.org/uploads/pdf/Smart-contract-rapport-DBC.pdf
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Resultaten
enquête
organisaties

verzekeringsindustrie met 13,6%. Gegeven het
feit dat de meeste pilots en implementaties tussen
2017-2019 binnen de overheid plaatsvinden,
lijkt dit logisch. We zien wel een duidelijke
verschuiving van de achtergrond van de
respondenten ten aanzien van 2018, waar destijds
professional services 33% van de respondenten
vormden.

Evenals in 2018, is er door de Dutch Blockchain
Coalition (DBC) in 2019 een enquête

1.7%

1.7%
1.7%

16.9%

uitgezet waarin wordt geïnformeerd naar de

5.1%

kennisbehoefte als gevolg van blockchain

3.4%

projecten en implementaties. Deze enquête

13.6%

is via verschillende online kanalen verspreid
en stond open voor eenieder die deze in wilde
vullen. De initiële enquête was in het Nederlands.

1.7%

Op verzoek van verschillende partijen werd de

1.7%

enquête vertaald in het Engels en wederom
via verschillende online kanalen verspreid.
Uiteindelijk heeft 90% van de respondenten

8.5%
35.6%
5.1%

de Nederlandstalige enquête ingevuld en 10%
de Engelstalige, de totale populatie in 2019

3.4%

was 59, ten opzichte van 37 in 2018. Van de
Engelstalige respondenten was twee derde

Alle sectoren

Blockchain Data Services

werkzaam in Nederland. De resultaten van

Education

Energy

Legal

Logistics

Finance/insurance

Healthcare

Industrie Olie/gas

Onderwijs

of respondenten werkzaam in Nederland en geven

Overheid

Professional Services

zodoende een afspiegeling weer van de nationale

Real Estate

de enquête zijn als zodanig gestaafd op 97%
antwoorden vanuit de Nederlandstalige enquête

kennisbehoefte. De vragen waren voor een deel
overeenkomstig met de vragen uit 2018 zodat

De verschuiving in industrie achtergrond van de

er een goede vergelijking over de jaren heen

respondenten is ook te zien in het formaat van

gemaakt kan worden. De volledige vragenlijst kunt

de organisaties waar de respondenten werkzaam

u vinden in bijlage A.

zijn. Ruim 60% is werkzaam bij een organisatie
groter dan 250 medewerkers tegenover ongeveer

Respondenten profiel

45% in 2018. Het aantal respondenten met

De respondenten vormden een afspiegeling

medewerkersaantallen tussen de 50 en 250 is

van veel verschillende industrieën. De meeste

ongeveer gelijk gebleven, 10% in 2019 en 13%

respondenten waren in 2019 werkzaam binnen

in 2018. Het aantal respondenten kleiner dan

de overheid met ongeveer een derde van

50 werknemers is afgenomen van 40% naar

het totaal. Deze groep werd gevolgd door

ongeveer 30%.

professional services (16,9%) en de financiële /

8
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Volwassenheid blockchain implementaties
7%
17%

19%

binnen de organisaties. 37% zit in awareness-

met AI/Big Data Analytics/Robotics en in 40% in

De eerste inventarisatie was welke kennis al binnen

of demo fase, 29% geeft aan in pilotfase te

combinatie met IoT. In 36% van gevallen wordt

de organisatie aanwezig is. De meeste organisaties

zitten. Waar we een hele duidelijke stijging

blockchain zelfs ingezet in combinatie met AI/Big

geven aan op meerdere gebieden kennis in huis te

kunnen waarnemen is in de implementatiefase.

Data Analytics/Robotics en IoT.

hebben. In 34% van de gevallen heeft men slechts

In 2019 gaf 31% van de respondenten aan in

Als men kijkt naar verwachtingen in de toekomst

één kennisgebied in huis. 75% van de organisaties

de implementatiefase te zitten van blockchain

geeft slechts 7% aan te verwachten nooit op

geeft aan algemene blockchain kennis te hebben.

projecten, dit tegenover 23% in 2018. Slechts

blockchain gebaseerde producten en diensten aan

Slechts 14% geeft aan de juridische kennis rond

een klein deel besteedt het project uit (9%). De

gebruikers aan te bieden. Bijna 34% verwacht dit

blockchain te hebben en 66% geeft aan kennis

meesten doen het inhouse (37%), de rest in

binnen nu (2019) en twee jaar te doen, 18% binnen

in te hebben over het effect van blockchain op

combinatie van zelf doen en uitbesteden (54%).

drie en vijf jaar en 9% over meer dan vijf jaar. De

bedrijfsmodellen. Van de respondenten geeft 43%

ontwikkelingen laten zien dat de markt langzaam

aan dat men IT-kennis in huis heeft, echter 36%

Als we hier verder op inzoomen zien we dat

volwassen wordt en dat de kennisbehoefte die

heeft ook de programmeervaardigheden in huis.

implementaties bijna nooit volledig worden

hieruit voortkomt steeds beter in beeld gebracht kan

In slechts 23% van de gevallen geeft men aan alle

uitbesteed. 44% van de respondenten houdt het

worden.

vaardigheden in huis te hebben.

19%

project volledig zelf in handen, nog eens 50%

39%
> 5 jaar

0 - 1 jaar

4 - 5 jaar

Niet

2 - 3 jaar

doet dit in combinatie ‘in house in samenwerking

Kennisbehoefte

met een externe partij’. We zien eenzelfde beeld

In de enquête hebben we de respondenten gevraagd

bij awareness, demo en pilot, waarbij verhouding

waar de kennisbehoefte in blockchain projecten

tussen volledig zelf doen en in combinatie

binnen de organisatie lag en waar al kennis

weliswaar kunnen verschillen, awareness wat

aanwezig was. De opties waren verdeeld tussen:

17.0%

29.0%

meer binnenshuis, demos en pilots wat meer in
We zien een duidelijk volwassenwording bij de

1. Algemene blockchain kennis: wat is blockchain,

combinatie.

respondenten in hoe lang men al met blockchain

		 hoe werkt blockchain en aan de hand van welke

bezig is. Uiteraard is dit een marktgegeven daar

		 vragen kan intern worden besloten om blockchain

de technologie langer bestaat, maar we zien ook

30.36%

17.0%

toe te passen?

een duidelijke afname in het aantal respondenten

2. Kennis over het effect van blockchain op huidige

die nog niet met blockchain bezig zijn.

		 business modellen: vertaling van mogelijkheden

17.0%

		 naar nieuwe business modellen, disintermediation
In 2019 stelt slechts 7% van de respondenten niet
met blockchain bezig te zijn tegenover 39% in
2018. De meeste zijn twee tot drie jaar bezig met

(financiële) gevolgen van het vervangen van

Technische uitdagingen

Kennis uitdagingen

proces X door een blockchain-based proces;

Juridische uitdagingen

Integratie uitdagingen

3. Programmeervaardigheden: Solidity, Go en/of

blockchain binnen de organisatie.

		 Python; vertaling van high level
Als men kijkt naar waarom men met blockchain

20.0%

		 (d.w.z. het wegvallen van tussenpartijen) en de

69.64%

programmeertalen naar bytecode en vice versa;

bezig is, werkt een derde met de technologie
omdat men mogelijke kansen ziet 35%, 32% is

Blockchain als losse innovatie

bezig met blockchain om awareness te creëren

Blockchain i.s.m. andere technologieën

Er is ook gekeken naar welke uitdagingen men
ziet op korte termijn bij blockchain projecten.

4. ICT vaardigheden: schakeling voorkant – HTML

De implementatie van de toepassingen wordt

		 – Javascript – blockchain als centraal deel van de

hierbij als grootste uitdaging gezien (29%).

		 totaalapplicatie – traditionele databases,

Met name het vinden van de juiste partners

interfacing en auditing;

rond blockchain binnen de organisatie en 27%

Implementatie uitdagingen

om mee samen te werken, de inrichting van

werkt aan concrete kansen, producten en

Blockchain wordt in veel gevallen niet als losse

5. Juridische kennis: privacy, aansprakelijkheid,

governance en samenwerkingen in het algemeen,

diensten. De overige groep is niet met blockchain

innovatie ingezet. In 30% van de gevallen wordt

		 governance/compliance toepasselijke wet- en

verandermanagement, cultuuromslag en het

bezig.

blockchain stand-alone gebruikt en in bijna 70%

		 regelgeving en/of juridische aandachtspunten van

peilen van de marktbehoefte worden als de

van de gevallen wordt blockchain in combinatie

		 smart contracts.

grootste implementatie-uitdagingen ervaren.

We zien dit beeld ook terug als we kijken in welke

met andere technologieën gebruikt. In 48% van de

stadia de blockchain projecten zich bevinden

gevallen wordt de technologie ingezet in combinatie

10
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Juridische uitdagingen worden met 20% als tweede
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14.0%

hobbel genoemd. Hierbij wordt in het merendeel

12.0%

13.0%

16.0%

behoefte zit in stagiairs met kennis over het effect

van de gevallen de Algemene Verordening

van blockchain op businessmodellen. Dit is in

Gegevensbescherming genoemd als uitdaging.

lijn met de kennisbehoefte die in het algemeen

Verder wordt aangekaart dat een succesvolle
implementatie van blockchain technologie

16.0%

16.0%

15.0%

internationaal aangepakt moet worden en dat de

wordt geïdentificeerd in nagenoeg dezelfde
verhoudingen. Alleen op juridisch kennisvlak is
dit iets lager wat zou kunnen suggereren dat men

organisatie daarvan over verschillende jurisdicties

daar liever een meer ervaren persoon op zou

21.0%

lastig is. In de overige categorieën wordt aangekaart

willen zetten.

dat blockchain technisch complex is, de awareness
en kennis is er nog niet, of is niet op orde en dat
de kennis vaak niet in balans is waardoor het

De enquête geeft duidelijk aan dat er additionele
kennisbehoefte is onder de respondenten.

15.0%
20.0%

‘verkopen’ van de oplossing in de keten lastig kan
zijn. Ook wordt ‘ethische implicatie’ genoemd als een
uitdaging.

19.0%
Geen ruimte voor stagiairs

Algemene blockchain kennis
Kennis over het effect van blockchain op huidige business modellen
Programmeervaardigheden

Om aan de kennisbehoefte te voldoen is

23.0%

ICT vaardigheden

Algemene blockchain kennis

Kennis over het effect van blockchain op huidige business modellen
Programmeervaardigheden

ICT vaardigheden

Juridische kennis

kennis over business modellen (41%).

Juridische kennis

respondenten gevraagd of er ruimte is voor
scholing, of er gestuurd wordt in het aannemen

Mensen met combinatie vaardigheden

van nieuwe mensen, of dat er wellicht geen

Vooral op het gebied welk effect blockchain
kan hebben op business modellen ziet men de
grootste behoefte op dit moment. Hoe verder
men richting implementatie komt, hoe duidelijker
een veelvoud van functionele kennisgebieden
wordt aangegeven als van belang in het project,

Ten slotte werd de respondenten gevraagd of

inclusief personen die kennis hebben van

er ook invulling is voor stages voor studenten

meerdere functionele gebieden in plaats van
eendimensionale kennis.

behoefte aan kennis is. In het overgrote deel, ruim

Kijkend naar de kennisbehoefte van bedrijven rond

op deze onderwerpen. Slechts 12% gaf aan dat

65% wordt er aangegeven dat er gestuurd wordt

blockchain ziet met een vrij evenredige verdeling.

er geen ruimte was voor stagiairs. De grootste

op scholing van bestaand personeel. Dat is een

De grootste kennisbehoefte is zichtbaar in kennis

positieve ontwikkeling gezien de scholingsplicht van

over het effect van blockchain op bestaande- en

werkgevers bij veranderende rollen.

mogelijk het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen
(21%) gevolgd door programmeervaardigheden

Scholing personeel

65%

Nieuwe mensen

20%

Beide
Geen van beide
Focus op partnerships

2%
11%
2%

met 19%. 14% van de respondenten geeft aan een
duidelijke behoefte te hebben aan personen met
een combinatie van de gevraagde vaardigheden.
Bij deze optie was het mogelijk additionele respons
te geven. De meest voorkomende combinaties
die genoemd werden waren: combinatie van alle
bovenstaande vaardigheden, een combinatie
van IT en juridische kennis en goede kennis van

Het overgrote deel van de respondenten is

de technologie in combinatie met het effect op

zich ervan bewust (89%) dat er aan nieuwe

bedrijfsmodellen en processen. De gecombineerde

kennisbehoefte voldaan dient te worden. Slechts

kennisbehoefte komt duidelijk naar voren als men

in 11% van de gevallen heeft men de kennis al in

in een verder stadium zit binnen een blockchain

huis of was het niet van toepassing aangezien zij

project. Waar in de awareness fase slechts

zelf les/training geven in blockchain.

6% aangeeft mensen met een combinatie van
vaardigheden nodig te hebben, zien we dat
respondenten zich in de pilot en implementatiefase
op respectievelijk 29% en 17%, met name op het
snijvlak juridisch en technische kennis bevinden. In
de awareness fase is er voornamelijk behoefte aan
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Om de profielen vergelijkbaar te krijgen en ook

Inleiding

worden welke matches te maken zijn met rollen

Het was Paul Strassmann die in 1999 in zijn

die vergelijkbare competenties vragen. Ook kan

boek Information Productivity; Assessing the

met die uitkomst een idee gegeven worden over

Information Management Costs of U.S. Industrial

resultaten van gedane arbeid. Vanuit de huidige

Corporations de aandacht vestigde op het belang

uitkomsten is een sjabloon ontworpen waarmee

van human capital . Hij was tot de conclusie

een rol beschreven kan worden om kandidaten

gekomen dat de investeringen in het hebben van

te zoeken, opleidingstrajecten op te stellen of als

medewerkers met de juiste vaardigheden in een

spiegel voor potentiele kandidaten.

verder in analyses mee te kunnen nemen maakten
we gebruik van een op het e-CF framework
gebaseerd, door EXIN ontwikkeld e-CF® NEXT
profiel. In twee batches in 2018 en 2019, is de
vraag uitgezet. Daarnaast is ook met een aantal
anderen in open interviews gesproken.
Allereerst wordt het e-CF framework besproken,
vervolgens geven we de uitkomsten van het profiel
onderzoek. Met die uitkomsten kan gekeken

2

organisatie enerzijds veel hoger waren dan de
investeringen in hard- en software, anderzijds dat

De norm: Het e-CF framework

deze investeringen in human capital veel meer

Het Europese e-CF framework is ontworpen als

opbrachten: dus een hoger rendement hadden .

hulpmiddel om organisaties, ICT-gebruikers en/of

3

ICT-toeleveringsbedrijven, onderwijsinstellingen,
Binnen de Human Capital Agenda van de DBC

sociale partners en individuen in staat te stellen

is vanaf het begin veel aandacht voor kennis en

om een algemeen begrip te creëren rondom

vaardigheden. Het vinden van deskundigen op

digitale vaardigheden, attitudes en kennis met

het terrein van blockchain blijkt voor verschillende

behulp van het begrip ‘Competentie van de IT

partijen en organisaties die blockchain

professional’.

toepassingen willen onderzoeken een van de
hobbels bij het door- en opzetten van innovatieve

De volgende definitie wordt daarbij gehanteerd:

blockchain oplossingen.

“competentie is een aangetoond vermogen om
kennis, vaardigheden en attitudes toe te passen

Om partijen beter te kunnen adviseren over welke

om waarneembare resultaten te bereiken”. Het

kennis en vaardigheden blockchain specialisten

is een concept dat rechtstreeks verband houdt

moeten beschikken, is besloten om te kijken

met activiteiten op de werkplek waar complex

naar early adopters van deze technologie. Voor

menselijk gedrag onderdeel van is.

het vinden van deze early adopters hebben we
betrokkenen bij de DBC gevraagd of zij bereid

Competentie is een duurzaam concept. Hoewel

waren hun profiel in de vorm van competenties

technologie, banen, marketing terminologie en

met ons te delen.

promotieconcepten binnen de ICT-omgeving snel
veranderen, blijft e-CF duurzaam en moet ongeveer
om de drie jaar worden onderhouden om relevantie

14
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2

http://www.infoeconomics.com/info-productivity.php

3

http://www.strassmann.com/pubs/computerworld/rankings/ip_rankings_v3.pdf
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te behouden. De nieuwe versie van e-CF zal eind

T1 Toegankelijkheid

2019 als nieuwe norm gepubliceerd worden.

T2 Ethiek

Het framework e-CF probeert niet alle mogelijke

T3 ICT-juridische implicaties

competenties te dekken die worden ingezet door

T4 Privacy

een ICT-professional of ICT-manager, noch zijn

T5 Security

de opgenomen competenties noodzakelijkerwijs

T6 Duurzaamheid

uniek voor ICT. Het e-CF beschrijft die

T7 Gebruiksgemak

European e-Competence Framework 1.0 overview
Dimension 1
5 e-CF areas
(A - E)

Dimension 2
40 e-Competences identified

e-1
A.PLAN

A.4. Product/Service Planning

andere beroepen kunnen worden aangetroffen,

naar je bewust zijn van en/of proactief rekening

A.5. Architecture Design

maar die zeer belangrijk zijn in een ICT-context.

houden met: Deze dwarsverbanden spelen bij

De selectie van competenties voor opname in het

alle competenties een rol. De zwaarte ervan is

e-CF is daarom geen wetenschappelijke keuze,

afhankelijk van de verantwoordelijkheid en positie

maar resultaat van een pragmatisch proces op

binnen de organisatie. Met het benoemen van

basis van kennis en ervaring in en uit de branche.

deze dwarsverbanden wordt hun belang erkend

A.7. Technology Trend Monitoring
A.8. Sustainable Development
A.9. Innovating
B. BUILD

B.1. Application Development
B.2. Component Integration
B.3. Testing

Het framework e-CF is opgebouwd uit vier

aspects’ zijn nu nog niet meegenomen in het

B.4. Solution Deployment

dimensies.

onderzoek onder de early adopters, maar worden

B.5. Documentation Production

wel meegenomen in het blockchain sjabloon voor

B.6. Systems Engineering

een blockchain-professional en -manager.

C. RUN

C.3. Service Delivery

Het framework is neutraal en open; het volgt niet
de specifieke belangen van enkele grote spelers
in de markt, het wordt ontwikkeld en onderhouden

C.1. User Support
C.2. Change Support

		 beschreven vanuit het perspectief van de 		

kwalificatiekader (EQF) en is daarmee een brug

C.4. Problem Management
D. ENABLE

D.1. Information Security Strategy Development
D.2. ICT Quality Strategy Development

via een EU-breed evenwichtig multi-stakeholder-

D.3. Education and Training Provision

		 tussen organisatorische en individuele 		

overeenkomst proces, onder de paraplu van het

D.4. Purchasing

		competenties.

Europees Comité voor Normalisatie . Het e-CF is

D.5. Sales Proposal Development

een belangrijk onderdeel van de digitale agenda

D.6. Channel Management

van de Europese Commissie en is ontworpen

D.7. Sales Management

voor gebruik door elke organisatie die zich

D.8. Contract Mangement

4

Dimensie 4 betreft het perspectief van een 		
		individu.

e-5

A.6. Application Design

in de digitale werkomgeving. De ‘transversal

		 met betrekking tot het Europees 			

e-4

A.3. Business Plan Development

Zij worden bespreekbaar gemaakt door te vragen

Dimensie 3 definieert e-competentieniveaus

e-3

A.1. IS and Business Strategy Alignment

professionele rollen, waaronder enkele die in

		organisatie.

e-2

A.2. Service Level Management

competenties die verband houden met ICT-

E-competenties in dimensie 1 en 2 worden

Dimension 3
e-Competence proficiency levels
e-1 to e-5, related to EQF levels 3-8

Aan deze opzet worden in de nieuwe versie van

bezighoudt met ICT Human Resource planning en

e-CF eind 2020 de zogenoemde ‘transversal

competentie-ontwikkeling.

D.9. Personnel Development
D.10. Information and Knowledge Management
D.11. Needs Identification

aspects’ oftewel dwarsverbanden toegevoegd.
Impliciet werden deze aspecten eerder

D.12. Digital Marketing
E. MANAGE

E.1. Forecast Deveopment

meegenomen in attitude en vaardigheden. Met

E.2. Project and Portfolio Mangement

deze dwarsverbanden is de relevantie van een

E.3. Risk Management

aantal elementen die belangrijk zijn op de ICT-

E.4. Relationship Management

werkplek geïdentificeerd. De zeven aspecten, die

E.5. Process Improvement

nu relevant worden geacht, worden gezien als

E.6. ICT Quality Management

complementair aan de competentieomschrijving.
De dwarsverbanden zijn:

E.7. Business Change Management
E.8. Information Security Management
E.9. IS Governance

e-CF 3.0 http://www.ecompetences.eu/e-cf-overview/
4

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:1218399&cs=1600F0DD849DA04F3E3B900863CB58F72
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Resultaten

een brugfunctie met EQF. Dimensie 4 voegt

bij de behoeften van klanten, technische en

zorgen of klachten van belanghebbenden

In het e-CF NEXT Portal hebben de Blockchain

voorbeelden toe van vaardigheden en kennis

ICT-applicatie ontwikkelingsprocessen en dat

worden begrepen en opgepakt in 			

Early Adopters (11) in ongeveer een uur online

die nodig zijn om te voldoen aan de eisen die de

bestaande documenten geldig en actueel zijn;

overeenstemming met het organisatiebeleid;

vragen beantwoord die inzicht geven in het e-CF

competentie stelt.

Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van

5

competentie profiel. Omdat er veel mogelijkheden

interactieve documenten;

Op het gebied van verandermanagement:

en combinaties beschikbaar zijn, wordt elke

Uit de profielen van de early adopters van

Het beoordelen van de implicaties van digitale

keer op grond van het antwoord een vraag

Blockchain komen naast nog andere competenties

Op het gebied van technologie en trend

transformatie en potentiële verandering;

geselecteerd. Zo wordt het e-CF competentie

vijf gemeenschappelijke competenties naar voren.

monitoring:

Bepalen van eisen en het kwantificeren van

profiel langzamerhand opgebouwd en specifiek

De gemeenschappelijke competenties komen uit

Het onderzoeken van de nieuwste

voordelen;

gemaakt. Geen enkel profiel is hetzelfde, een

plan (1) build (1) enable (1) en manage (2) en zijn:

technologische ICT-ontwikkelingen;

Het managen van de verandering daarbij

Het gebruiken van interne en externe bronnen

rekening houden met structurele en culturele

Technologie en Trend Monitoring: A.7

(waaronder bijvoorbeeld onderzoeksprojecten,

componenten;

De eerste vragen die aan bod komen

Documentatie Productie: B.5

patenten, opstart activiteiten, digitale

Het behouden van bedrijfs- en proces-

zijn gerelateerd aan de belangrijkste ICT

Informatie- en Kennisbeheer: D.10

gemeenschappen) bij het ontdekken van

continuïteit tijdens verandering, het bewaken 		

bedrijfsprocessen (pag. 12):

Relatie Management: E.4

innovatieve ideeën en kansen;

van de impact op een organisatie, het nemen

Management van veranderingen in 			

Het adviseren van innovatieve oplossingen

van corrigerende maatregelen en verfijnen van

Bedrijfsprocessen: E.7

voor de acceptatie of integratie van bestaande

de aanpak.

mens immers ook niet.

1. Planning (plan)
2. Bouwen (build)

of nieuwe technologie en/of ideeën in

3. Het laten werken (run)

Binnen het framework wordt er vanuit gegaan

bestaande producten, applicaties of diensten of

Voorgaande rollen van Early Adopters

4. Het organiseren en in staat stellen (enable)

dat in de beschrijving van een rol-profiel

voor het creëren van nieuwe;

Blockchain

5. Managen (run)

maximaal vijf competenties voldoende zijn. Uit

Het identificeren van informatie en kennis die

Nieuwe technologie vloeit vaak voort uit een

het feit dat in dit eerste onderzoek naast de vijf

relevant is voor de organisatie en het

combinatie van nieuwe inzichten, nieuwe vragen

Vervolgens komen de verschillende competenties

gemeenschappelijke competenties ook andere

ontwikkelen van processen en structuren om

en een probleem of een onhandigheid. Ook voor

aan bod: 40 verschillende competenties die ieder

competenties op senior niveau naar voren

deze te beheren;

de blockchain-groep in dit onderzoek geldt dat ze

een duidelijke omschrijving kennen. Dimensie 3

kwamen, blijkt dat alle early adopters niet alleen

geeft vijf vaardigheidsniveaus weer en verzorgt

een ruime werkervaring hebben maar ook seniore

al een lange ervaring hebben in een breed veld

Op het gebied van kennis en informatiebeheer:

posities in andere ICT gerelateerde rollen hebben

Het creëren van een informatiestructuur om het

gang gingen met wat we nu blockchain noemen,

bekleed, voordat ze een rol gingen spelen in de

delen van informatie mogelijk te maken op de

of de eerste papers er over publiceerden, deden

blockchain omgeving.

beste manier;

dat vanuit ervaring en kennis. Ze zijn niet ineens

De juiste tools inzetten om bedrijfskennis te

als blockchainspecialist uit de lucht komen vallen.

De Blockchain early adopters hebben allen

ontwikkelen, te extraheren, te onderhouden,

ervaring met, zijn in staat tot en hebben kennis:

te vernieuwen en te verspreiden zodat de

Competenties en rollen

beschikbare informatie optimaal gebruikt kan

In aanvulling op het ontwikkelen van het e-CF

worden;

framework zijn 30 generieke professionele ICT-

Op het gebied van documenteren:
Het produceren van documenten door integratie
van informatie met inachtneming van relevante

rolprofielen gedefinieerd, die als representatief

Op het gebied van relatiemanagement:
Het ontwikkelen van positieve zakelijke

rollen van ICT professionals in organisaties6. In

Het selecteren van een juiste stijl en indeling

relaties met diverse stakeholders en in een

ieder van de 30 rollen worden maximaal vijf en

van de documentatie bij mediatype en de

multidisciplinaire teamsamenwerking;

minimaal drie e-CF competenties genoemd.

presentatievorm;

Het onderhouden van regelmatige communicatie

Deze rolprofielen helpen mede bij het ontwikkelen

Het maken van sjablonen voor 			

met collega’s, klanten, partners en leveranciers

van een Europese taal rondom het plannen en

documentbeheersystemen;

en begrip tonen voor verschillende contexten en

managen van de behoefte aan ICT-professionals

Het ervoor zorgen dat documentatie aansluit

perspectieven;

en het volwassen worden in het algemeen van de

Ervoor zorgen dat verschillende behoeften,

ICT-professie. De profielen moeten niet gezien

https://www.exin.com/e-cfr-next?language_content_entity=nl
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worden beschouwd voor de verscheidenheid aan

vereisten;

Een voorbeeld profielen d.m.v. EXIN e-CF© NEXT
5

van rollen en functies. De mensen, die aan de

Dutch Blockchain Coalition

6

http://www.ecompetences.eu/ict-professional-profiles/
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worden als een rigide standaard.

werkelijke rolomschrijvingen. Vanuit deze

Ze zijn ontwikkeld om als basis en als inspiratie te

omschrijvingen is ook een relatie te leggen met de

De rol-profielen zijn in een boomstructuur

ontwikkeld worden. Daarbij kan ook aangegeven

dienen bij de ontwikkeling van rollen en functies

binnen de arbeidsmarkt bekende omschrijvingen

opgebouwd (fig. 6) en kennen verschillende

worden of de professional (eind) verantwoordelijk

met een ICT-invalshoek binnen een organisatie.

van functie of rollen in de ISCO classificaties of

generaties. De eerste generatie bestaat uit 7

of ondersteunend is voor een resultaat.

De rolprofielen zijn dus minder specifiek dan

O*net .

families waaronder in de tweede generatie 30

Van mogelijke resultaten of uitkomsten van

rol profielen vallen. De derde generatie bestaat

een ICT rol, beschreven in een bedrijfskundige-

uit context specifieke ICT rol profielen. Op grond

of organisatie-taal, is als aanvulling op het

van dit onderzoek kan een generatie 3 profiel

framework een tabel beschikbaar. Ook die tabel

worden vormgegeven. Gebaseerd op de vijf

is te relateren aan competenties. De combinatie

gemeenschappelijke competenties kan een relatie

van de gevonden vijf competenties en die tabel

gelegd worden met rolprofielen uit de generatie 2

geeft aan dat de blockchain-professionals ervaring

rollen waarin de competenties benoemd worden,

hebben met:

kan een rol van een Blockchain professional

7

8

EUROPEAN ICT PROFILE FAMILY TREE

Generation 1: SEVEN FAMILIES
PROCESS
IMPROVEMENT

BUSINESS

TECHNICAL

DESIGN

DEVELOPMENT

SERVICE &
OPERATION

SUPPORT

Generation 2: 30 EUROPEAN ICT PROFESSIONAL ROLE PROFILES
Digital
Transformation
Leader

Business
Information
Manager

Quality
Assurance
Manager

Business
Analyst

Developer

Product Owner

CIO

Information
Security
Manager

Systems Analyst

Scrum Master

ICT Operations
Manager

Project Manager

Enterprice
Analyst

Service Manager

DevOps Expert

Data Scientist

Data Scientist

Data
Administrator

Account
Manager

Digital Media
Specialist

Systems
Administrator

Digital Educator

Test Specialist

Network
Specialist

Information
Security
Specialist

Systems
Architect

Technical
Specialist

Digital
Consultant

Solutions
Designer

Service Support

die kenmerkend zijn voor de Blockchain Early
Adopters. Het geeft een idee van rollen waarbinnen

Het maken van een bedrijfsproces document,

gerekruteerd kan worden of waar in potentie

waarin doelen, baten en strategie worden

blockchain-specialisten te vinden zijn, die net als

beschreven die nodig zijn bij de introductie

de huidige blockchain-specialisten ook hebben

van nieuwe technologie of de re-engineering/

gedaan, zich zullen moeten bijscholen.

integratie van business-kritische processen; A.7

Met 19 van de beschreven rolprofielen is via de

Het opstellen, maken en uitvoeren van data

competenties een relatie te leggen. Dat loopt van de

gerelateerde activiteiten, zoals het verzamelen

rollen in Cyber Security tot Data Science, van Digital

ervan, het maken van data plannen, het

en Business Consultant tot Product Eigenaar.

opzetten van data modellen, het maken van
data beschermings-plannen, het opzetten van
databases; B.5 en D.10
Het onderhouden van relaties binnen een 		
zakelijke dienstverlening; E.4
Het opstellen van een veranderplan waarin
de impact van een verandering op een
organisatie wordt beschreven met als doel het
vergemakkelijken van de overgang; E.7
Het definiëren van het bedrijfsproces waarin een

Generation 3: CREATE/RELATE YOUR CONTEXT-SPECIFIC ICT PROFILES (Jobs, Curricula...)

beschrijving staat van aan elkaar gerelateerde
en gestructureerde activiteiten, die worden 		

Bron: Pag.6 http://www.ecompetences.eu/ict-professional-profiles/

uitgevoerd om een doel te bereiken; E.7
Het documenteren van een oplossing waarin alle
aspecten van de oplossingen naar voren komen.
D.10
Figuur: voorbeeld de omschrijving van de digital consultant

Op grond van de resultaten is een sjabloon
ontwikkeld dat kan helpen bij het omschrijven van

7

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/

8

https://www.onetonline.org/
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Gebaseerd op bijvoorbeeld de omschrijving

het rol profiel dat past binnen de organisatie. Met

van de digital consultant (zie figuur hieronder),

behulp van vragen word je door het sjabloon geleid.
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Samenvatting

en die hun waarde voor de organisatie hebben

Uitleg

profiel

kunnen behouden door een leven lang leren.

Wat wordt er gedaan in
deze rol?

Omschrijving rol

Uit het onderzoek blijkt dat blockchain

in ervaren werknemers zinvol is. Zoals in het

specialisten 5 specifieke competenties hebben,  

hoofdstuk hierna zal worden besproken, is het

Missie

die liggen op het terrein van data verzamelen,

niet alleen zinvol maar soms ook noodzakelijk

Waarvoor is deze rol
nodig?

gebruiken, verwerken en analyseren. Daarnaast

om personen in gerelateerde rollen door middel

hebben ze ervaring met het veranderen van

van scholing in staat te stellen door te groeien.

Wat moet er bereikt
worden?

Resultaten

bedrijfsprocessen in organisaties en houden zich

Een werkgever die zichtbaar investeert in Human

bezig met nieuwe ontwikkelingen. Interessant is

Capital, dus in zijn werknemers, is per slot van

dat er een belangrijke rol lijkt weggelegd voor

rekening ook een aantrekkelijke werkgever voor

personen met langere ervaring in de organisatie

nieuw talent.

Dat geeft ook aan dat het blijvend investeren

Omschrijving van 6 tot 8
taken die de activiteiten en
eindresultaat omschrijven

Hoofdtaken

Blockchain professional

Aansprakelijk

Verantwoordelijk

Bijdrage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Welke competenties horen
hier bij?

Competenties

Welke dwarsverbanden
spelen hier een rol

Dwarsverbanden
t1 tot t7

Bijdrage benoemen aan
bedrijfsmissie in relatie tot
reden context van de rol

KPI’s

(volgens e-CF)

Minimaal 3 van de specifieke blockchain competenties:

Bekwaamheidsniveau:

- A7 Technology and Trend Monitoring
- D10 Information and Knowledge Management
- B5 Document Production
- E4 Relationship Management
- E7 Business Change Management

- A7 > 3
- D1 > 3
- B5 > 3
- E4 > 3
- E7 > 3

-

Diploma’s - certificaten
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Met wie wordt samengewerkt wat zijn de
rapportage-lijnen?

Rapportage-lijnen

Geclassificeerde rolomschrijving voor
vindbaarheid databases

ISCO of O*net
functietitel
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Oproep: maak
werk van scholing

Oproep: maak
werk van
scholing

steeds groter wordende groep te verspreiden. Dit

Inleiding

Binnen diverse onderwijsinstellingen wordt in

Sinds 2017 heeft de Human Capital Agenda

steeds toenemende mate geëxperimenteerd

van de Dutch Blockchain Coalition veel

met blockchain, onder andere door studenten

organisaties gesproken over blockchain en de

blockchain oplossingen te laten bedenken

mogelijke toepassingen daarvan. Dit varieerde

voor verschillende sectoren en hen samen met

van organisaties die zelf kennis in huis hadden

bedrijven en instellingen aan deze oplossingen te

over de mogelijkheden van blockchain binnen

laten bouwen.

heeft een tweeledig doel. Enerzijds om kennis
over blockchain binnen het onderwijs te versnellen
en anderzijds om bedrijven middelen te bieden om
hun werknemers vaardigheden rond blockchain bij
te (laten) brengen.

hun organisatie en sector tot bedrijven zonder
enige kennis over blockchain maar die wel

Bedrijven

geïnteresseerd waren in mogelijke toepassingen.

Daar waar onderwijsinstellingen kennis opdoen

Wat al deze organisaties gemeen hadden is dat zij

en door samenwerkingen binnen nieuwe

geen volledig beeld hadden van de kennis die zij

ecosystemen deze kennis in de praktijk proberen

al dan niet tijdelijk in huis zouden moeten hebben

te brengen, zien we dat het voor bedrijven

om (in de toekomst) processen met de inzet van

niet altijd makkelijk is om de inzet van een

blockchain uit te kunnen voeren.

technologie zoals blockchain te vertalen naar
bedrijfsprocessen. Laat staan dat bedrijven een

Onderwijsinstellingen

goed beeld hebben van de impact op rollen, taken

Zoals in dit rapport is beschreven, hebben wij

en functies binnen het bedrijf. Die vertaalslag is

vanaf de start in 2017 en na het verschijnen van

niet direct eenvoudig om te maken als men nog

het Smart Contract rapport ook regelmatig met

geen enkele ervaring heeft met blockchain.

uiteenlopende onderwijsinstellingen in Nederland
gesproken over de vraag welke kennis nodig is

De vraag welke kennis duurzaam nodig is, is

bij de inzet van blockchain. We hebben een grote

vaak niet de eerste vraag die bedrijven zich

behoefte aan kennis bij onderwijsinstellingen

stellen. Verkenningen rond blockchain binnen

gezien over de technologie, impact op

bedrijven ontstaan op allerlei manieren. Van

bedrijfsprocessen en business modellen alsook

een aantal individuen met kennis van en

kennis over zogenaamde randvoorwaarden.

interesse in blockchain die de ruimte krijgen

Met dat laatste doelen we op de juridische

om te experimenteren tot organisaties waar op

aandachtspunten bij het gebruik van blockchain

bestuursniveau wordt onderkend dat blockchain in

en in het bijzonder vragen over de verwerking van

ieder geval dient te worden verkend.

persoonsgegevens, governance en (cyber) risk.
Hoe bedrijven ook starten met blockchain, als
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Door kennis bij elkaar te brengen en aanwezigen

men de kans van het gebruik van blockchain ziet

kennis en (onderwijs-)materialen met elkaar

dan wordt er in veel gevallen eerst aan de hand

te laten delen, hebben wij geprobeerd om

van een Proof of Concept (PoC) een onderzoek

uiteenlopende kennis over blockchain binnen een

gedaan naar het effect van blockchain. We zien

25

dat bedrijven na een geslaagde PoC werken aan

van rollen en functies op korte en op middellange

ziet op de ontwikkeling van de werknemer binnen

voordat een arbeidsovereenkomst via de rechter

het opschalen van de inzet van blockchain om

termijn. Om dat te kunnen bepalen zal HR

de eigen, bestaande taken en functie. In sectoren

of het UWV kan worden beëindigd aantonen dat

zo te onderzoeken of bepaalde processen (op

veranderingen in werkwijzen moeten begrijpen om

waar een collectieve arbeidsovereenkomst is

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet

termijn) volledig vervangen kunnen worden.

deze samen met de business te kunnen vertalen

gesloten, zijn er vaak zogenaamde opleidings- en

het gevolg is van onvoldoende scholing.

naar aangepaste of nieuwe functieprofielen.

scholingsfondsen die werkgevers en werknemers

Bij bedrijven die (al) in de laatst beschreven fase

middelen bieden om scholing in te zetten.

De praktijk blijkt de scholingsplicht nog niet

zitten is de behoefte naar duurzame kennis over

Deze fondsen worden door afdrachten door

volledig omarmd te hebben al zal het merendeel

de impact van de inzet van nieuwe werkwijzen

werkgevers tot stand gebracht. Hoewel er veel

van de werkgevers erkennen dat het blijven

op processen op functies, taken en rollen het

financiële middelen beschikbaar zijn in deze

investeren in werknemers belangrijk is.

grootst. Om nieuwe toepassingen duurzaam in te

fondsen, moet worden vastgesteld dat deze

zetten zal onder meer bepaald moeten worden

middelen niet voldoende effectief bij werknemers

welke kosten hiermee zijn gemoeid en wie deze

uit de betreffende sectoren terecht komen10. Wij

processen kan ontwerpen, uitvoeren en managen.

menen dat scholingsfondsen een prominentere

Vragen die daarbij spelen zijn of het nodig is

rol kunnen spelen bij de inzet van scholing door

dat externe kennis al dan niet blijvend wordt

werkgevers in het licht van veranderende rollen

ingekocht en of de organisatie personen in huis

door de introductie van technologie. De inzet van

heeft die met (enige) scholing in staat zijn om de

technologie raakt werkgevers en werknemers in

betreffende werkzaamheden uit te voeren. Als dat

alle sectoren.

laatste niet het geval is, ontstaat de vraag of de

Scholing: sleutel tot succes

introductie en behoefte aan nieuwe werkwijzen

Een van de overtuigingen binnen de Human

Scholingsplicht

en taken gevolgen heeft voor bestaande rollen en

Capital Agenda van de DBC is dat scholing een

Met de invoering van de Wet Werk en

daarmee voor de positie van werknemers binnen

krachtig middel is om te borgen dat iedereen die

Zekerheid (WWZ) in 2015 is de scholingsplicht

de organisatie. Dit zijn relevante vragen voor

actief is of wil zijn op de arbeidsmarkt de kans

geïntroduceerd. Met de invoering van dit artikel,

Hoe ver gaat de scholingsplicht eigenlijk?

bedrijven waar dit rapport een hulpmiddel bij kan

heeft om een inkomen te genereren.

is scholing voor alle werknemers voor het eerst

Het artikel spreekt onder meer van scholing

expliciet in de wet verankerd. De tekst van het

die ‘noodzakelijk’ is. De wet geeft werkgevers

artikel over de scholingsplicht is:

geen duidelijke handvatten bij de invulling van

zijn.
Er zijn zowel nationaal als internationaal in de
Rol van HR

afgelopen (tientallen) jaren allerlei studies gedaan

Dit rapport is ook een oproep aan HR afdelingen

naar het effect en belang van scholing, maar om

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing

horende functie-eisen bepalen in beginsel

binnen bedrijven om een (nog) prominentere

een of andere reden zit scholing onvoldoende in

te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening

wat noodzakelijk is. In sommige beroepen is

rol op te zoeken bij initiatieven rond nieuwe

ons DNA. Het adagium ‘een leven lang leren’ is

van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs

het evident dat wanneer bepaalde diploma’s,

werkprocessen al dan niet vanwege (nieuwe)

veelgehoord als we het hebben over duurzame

van hem kan worden verlangd, voor het

punten en verklaringen een voorwaarde zijn om

technologie. Het actief en vanaf het eerste

inzetbaarheid van Human Capital. Het belang van

voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de

een specifieke functie uit te mogen voeren, de

moment betrekken van HR is nog geen natuurlijke

goede scholing is voor velen evident en er zijn

functie van de werknemer komt te vervallen of hij

werkgever door scholing deze werknemers in

stap voor bedrijven die nieuwe technologieën

allerlei middelen voorhanden. Zie bijvoorbeeld

niet langer in staat is deze te vervullen.

staat moet stellen om aan deze voorwaarden te

verkennen. Wij zijn er van overtuigd dat innovatie

onder meer de waaier aan ondersteunende

en verandering binnen een onderneming alleen

maatregelen vanuit de Rijksoverheid om (her-, bij-

Met alle veranderingen van de WWZ, leek de

onderzocht of bepaalde scholing daadwerkelijk

kans van slagen heeft wanneer degenen die

en om-)scholing te vereenvoudigen .

introductie van de scholingsplicht een positieve

moet worden aangeboden.

9

het begrip noodzakelijk. De functie en daarbij

blijven voldoen. Er zal per situatie moeten worden

noot. Van werkgevers wordt verwacht dat

intern ‘verantwoordelijk’ zijn voor Human Capital
actief betrokken zijn. Om tot een duurzame

Het is voor werkgevers en werknemers niet altijd

zij meer investeren in werknemers opdat de

Daarnaast wordt van werkgevers verwacht dat

bedrijfsvoering te komen in het licht van

duidelijk op welke wijze scholing effectief kan

duurzame inzetbaarheid stijgt. Afscheid nemen

zij scholing aanbieden wanneer de functie van

technologische ontwikkelingen, is het essentieel

worden ingezet om in staat te zijn tijdig in te spelen

van werknemers omdat hun kennis verouderd zou

de werknemer komt te vervallen of wanneer de

dat er binnen de organisatie duidelijkheid is over

op veranderingen in het werk door technologie. In

zijn is feitelijk sinds de WWZ niet goed mogelijk,

werknemer zijn functie niet meer kan uitvoeren.

de inzet van Human Capital en over de profielen

de praktijk zien we dat scholing in veel gevallen

en terecht. Sinds de WWZ moet een werkgever

Een dergelijke verplichting is er alleen wanneer

9

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren .

26

Dutch Blockchain Coalition

10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1188.html

27

dit redelijkerwijs van de werkgever verlangd kan

Maak van scholing een vast gespreksonderwerp

bestaande kennis over bedrijfsprocessen waarna

Uit het Smart Contract rapport volgt ook dat

worden. Ook hier heeft de wetgever geen concrete

bijvoorbeeld door de inspanningen van

kan worden onderzocht of de inzet van blockchain

cross-functionele kennis essentieel is. Daarmee

criteria beschreven die werkgevers helpen bij de

werkgever maar ook van werknemer jaarlijks in

deze processen kan verbeteren.

bedoelen we dat een ieder voldoende begrijpt van

invulling hiervan. Uit rechterlijke uitspraken blijkt

beoordelingsgesprekken terug te laten komen.

dat scholing die nodig is om een andere functie uit

Bedenk daarbij dat scholing uiteraard niet

Bedrijven die kennis over blockchain breed binnen

te maken tussen de eigen, specialistische,

te kunnen voeren onder meer van de werkgever

alleen een verplichting is van de werkgever.

de volledige organisatie uitrollen, hebben daar

kennis en de kennis van de ander. Een jurist

mag worden verwacht als er een vacature is

De werknemer dient aangeboden scholing

baat bij. Basiskennis kan eenvoudig worden

die geen kennis heeft van de wijze waarop een

binnen de zogenoemde redelijke termijn.

aan te pakken om zo te investeren in de eigen

opgedaan bijvoorbeeld door het organiseren van

smart contract wordt geprogrammeerd zal niet

ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.

een dag over blockchain en van de mogelijke

goed kunnen beoordelen of de werking van een

toepassingen binnen de sector . Nadat deze

smart contract aansluit bij bepaalde juridische

Het goede nieuws is dat deze open normen

de rol van de ander om in staat te zijn verbinding

12

de ruimte bieden aan partijen om gezamenlijk

Scholing in het licht van technologie

(basis-)kennis is opgedaan, kunnen groepen

aandachtspunten en zo zijn er nog meer

tot invulling van de scholingsplicht te komen

Waarom nemen we de scholingsplicht zo

werknemers van verschillende afdelingen

voorbeelden te bedenken.

bijvoorbeeld door scholingsbeleid op te stellen.

prominent op in een rapport dat bedoeld is

worden gevraagd om onder begeleiding van

om inzicht te geven in de vaardigheden van

een gespreksleider met kennis van blockchain,

Welke volgende stappen raden we aan om kennis

Scholingsbeleid

de blockchain professional? Omdat wij er

concrete toepassingen binnen de eigen

over blockchain en daarop afgestemde scholing in

Een steeds groeiend aantal werkgevers is

van overtuigd zijn dat scholing een essentieel

organisatie te onderzoeken.

kaart te brengen:

na de invoering van de WWZ intensiever met

middel is om te borgen dat bedrijven nieuwe

scholing aan de slag gegaan. Een groot aantal

technologieën zoals blockchain op een duurzame

De ideeën die

werkgevers heeft scholingsbeleid opgesteld.

manier kunnen inzetten. Met duurzaam bedoelen

uit deze sessies

Voor organisaties met een ondernemingsraad

wij dat er efficiënt met Human Capital wordt

komen, worden

geldt dat de ondernemingsraad eerst moet

omgegaan. Er is een steeds groeiende behoefte

met elkaar gedeeld

instemmen met (de invoering en/of wijziging

aan werknemers die nieuwe vaardigheden

en één of twee

van) scholingsbeleid (artikel 27, lid 1, sub

hebben ontwikkeld rond technologie. Mede

meest kansrijke

F ). Werkgevers die scholingsbeleid hebben

om die reden is het van belang dat binnen het

toepassingen

geïntroduceerd geven aan dat dit hen beter dan

bedrijf opgebouwde kennis wordt gebruikt en dat

worden verder

voorheen helpt om te bepalen op welke wijze

werkgevers onderzoeken of met het aanbieden

onderzocht. Denk

werknemers en hun functies/rollen kunnen

van scholing aan huidige werknemers aan de

aan een PoC om

veranderen in het licht van (bestaande en nieuwe)

kennisbehoefte bij het inzetten van blockchain

de meest kansrijke

bedrijfsprocessen. Werkgevers geven ook aan

wordt voldaan. Dit volgt ook uit de enquête uit

ideeën te testen. Een PoC biedt de mogelijkheid

Door HR actief te betrekken in deze

dat scholingsbeleid hen in staat stelt om een

2018 en uit 2019 namelijk dat bedrijven behoefte

om relatief snel tegen minimale kosten te bepalen

veranderprocessen, ontstaat gaandeweg een beeld

betere planning te maken van de bezetting en dat

hebben aan het organiseren en binnenhalen van

of blockchain kan worden ingezet waarbij

van de vaardigheden en rollen die de organisatie

de investering in scholing een dempend effect

relevante kennis over blockchain en aan scholing.

tegelijkertijd kan worden bekeken en bepaald

nodig heeft. Wanneer deze vaardigheden op een

wat de samenstelling van het team dat hier aan

rij worden gezet en worden gelezen in het licht van

11

heeft op ontslagkosten. Sommige werkgevers (h)
erkennen dat het essentieel is om langjarig binnen

Aan de slag met blockchain om kennis en

werkt zou moeten zijn. Wij zien dat er vaak een

het e-CF Framework, kan HR bijdragen aan het

de organisatie opgebouwde kennis te behouden

scholing in kaart te brengen

combinatie wordt gezocht van interne en externe

formuleren van nieuwe functies. Vervolgens wordt

en in te zetten en krijgen dat inzicht onder meer

Om te kunnen bepalen welke kennis en

personen die samenwerken tijdens een PoC

bekeken hoeveel de nieuwe functie afwijkt van

door scholingsbeleid. Het verdient aanbeveling

vaardigheden nodig zijn om blockchain binnen

waarbij het van belang is om de rollen en taken

bestaande functies en wordt, bijvoorbeeld aan de

om te investeren in een op maat gemaakt

een bedrijf in te zetten zijn er verschillende

van tevoren met elkaar af te stemmen.

hand van scholingsbeleid, bekeken of hier sprake is

scholingsbeleid en om een ondernemingsraad

methoden. Wij menen dat begrip over het waarom

hier tijdig bij te betrekken wat als bijkomend

en hoe van blockchain ontstaat wanneer men

Uit hoofdstuk 1 van dit Rapport, kennis

of een wijziging die afhankelijk van de vraag of er

voordeel heeft dat dit draagvlak creëert binnen de

eerst investeert in het opdoen van kennis over

enquête, blijkt dat samenwerking essentieel is

een vacature is, van de werkgever redelijkerwijs

organisatie.

blockchain. Vervolgens kan een combinatie

bij het ontwikkelen, bouwen en toepassen van

verlangt om scholing in te zetten.

worden gemaakt van deze nieuwe kennis met de

blockchain. Dit is een vaardigheid waar alle

van een wijziging die scholing noodzakelijk maakt

betrokken personen over moeten beschikken.
11

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2019-01-01
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www.nationaleblockchaincursus.nl

29

Maak werk
van leren en
ontwikkelen

Maak werk
van leren en
ontwikkelen

aanbevolen om vanaf het begin een goed

Om te begrijpen wat blockchain is, wat mogelijke

anderzijds HR bij het onderzoeken van nieuwe

toepassingen kunnen zijn, maar ook waar

technologieën is van belang. Niet alleen om een

blockchain niet voor gebruikt kan worden, is de

goed inzicht te krijgen in de kennisbehoefte

juiste kennis over blockchain onmisbaar.

maar ook omdat zowel uit de enquêtes als uit

multidisciplinair team samen om met deze kennis
aan de slag te gaan.
Om veranderingen te laten slagen is een actieve
rol van HR onmisbaar. De verbinding tussen
enerzijds de business en bedrijfsprocessen en

het onderzoek dat heeft geleid tot het e-CF
Basiskennis over blockchain kan relatief snel

Framework blijkt dat de binnen de organisatie

worden opgedaan. Voor het eerst bedenken van

reeds bestaande kennis, de Human Capital,

blockchain toepassingen is het niet per se nodig

essentieel is om tot nieuwe toepassingen met de

om zelf een blockchain te kunnen bouwen of zelf

inzet van technologie te komen. Door het

smart contracts te programmeren. Bij verdere

(continue) bijscholen op aanvullende kennis

verkenning en implementatie is het echter wel van

behoeftes en competenties van de werknemers

cruciaal belang om de juiste personen vanaf het

kan hierdoor een waardevolle groep ontstaan die

begin te betrekken met kennis over blockchain,

de organisaties kunnen helpen bij het

technische (IT) kennis, juridische zaken, en het

toekomstbestendig worden.

effect op bedrijfsmodellen. Het is ten zeerste
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Bijlage A - Nederlandstalige
vragenlijst enquête
Bijlage A Nederlandstalige
vragenlijst
enquête

Over uw organisatie
In welke sector is uw bedrijf actief?
Hoeveel mensen heeft uw organisatie in dienst?
Wat voor dienstverlening biedt uw bedrijf aan?
Waar is innovatie belegd?

Over blockchain
Waarom bent u bezig met blockchain?
Werkt u samen met andere bedrijven aan implementatie?
Hoe lang is uw organisatie al met blockchain bezig?
In welk stadium m.b.t. blockchain is uw organisatie?

Ervaringen in uw organisatie
Heeft uw organisatie alle activiteiten zelf gedaan of heeft u blockchain activiteiten uitbesteed?
Verklaar succes - failure
Is uw organisatie bezig met blockchain als losse innovatie of in combinatie met andere technologieën?
Als uw organisatie met blockchain in combinatie met andere technologieën aan het innoveren is, welke technologieën zijn dat?
Hoe snel verwacht U dat uw organisatie een blockchain gerelateerde product/dienst (blockchain als geheel of ondersteunend in een
proces) aanbiedt aan uw klanten?
Welke uitdagingen ziet uw organisatie op de korte termijn voor implementatie?
Blockchain competenties binnen de organisatie. Zijn er binnen de organisatie op dit moment mensen met:
Indien bepaalde kennis nog niet aanwezig is, is er ruimte voor scholing aan personen binnen uw organisatie en/of wordt er ingezet op
het aannemen van nieuwe mensen?
Benodigde mensen (kennis) op de lange termijn (of (ook) omscholing?)
Is er ruimte voor stagiairs (studenten) op de korte termijn bijvoorbeeld om te werken aan blockchain toepassingen?

Rol/relatie/vragen DBC
Heeft u nog vragen voor de Dutch Blockchain Coalition?
Heeft u nog tips of suggesties voor de Dutch Blockchain Coalition?
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