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Beste coalitiegenoten,
Het lijkt alsof de blockchain hype van 2017 plaats heeft gemaakt voor meer realisme.

Bitcoin heeft een pas op de plaats gemaakt en overheden geven meer informatie over

wat de kaders zijn. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar een verantwoorde
aanpak is van belang. Wij zijn niet van de kortademige hypes, maar van een stevig
fundament onder blockchain.

Tegelijkertijd gaat het razendsnel: op internationaal vlak hebben we een

samenwerkingsverband getekend met België en Luxemburg in Brussel. Ad Kroft heeft
een goede dag georganiseerd met de EU en onze Belgische en Luxemburgse collega’s.

In april staat René Penning de Vries op de WereldBank/IMF-bühne in Washington en we
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Chain. Vrijwel alles op in-kind basis. Alleen waar echt noodzakelijk, omdat we kennis

missen of organisatiekracht nodig hebben, huren we capaciteit in. Dat is bijzonder en
het kenmerk van een goed functionerende coalitie.
Inmiddels hebben we een eigen online community. Dat is even wennen, zeker in een
email-wereld, maar het gaat echt helpen om daar informatie te delen en ideeën met
elkaar te bespreken. In alle openheid en gestructureerd rondom specifieke
onderwerpen. Binnen deze general community wordt binnenkort een speciale sectie

gelanceerd die open zal zijn voor een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten en
resultaten van de coalitie. Wilt u toegang krijgen tot deze community, stuur dan een
email naar info@dutchblockchaincoalition.org.

Als laatste wil ik iedereen van harte uitnodigen weer bij het Groot IPO te zijn op 6 april.
We hebben nog veel op te pakken en bepaalde onderwerpen leiden een wat (te) rustig
bestaan. Met jullie inzet en hulp kunnen we nog meer betekenen.
Frans van Ette
Coalitiemanager

Actielijn 1: Sovereign Identity
Digital Identity Chain

Dit is onze nieuwe loot aan de identity stam. Delft ontwikkelt al enige tijd met haar
technology stack op basis van de RiVG specs. Daarnaast willen we een prototype
bouwen op een ander platform. Peter Penning heeft de lead genomen om zo’n 2de
prototype te bouwen ditmaal met Sovrin als basis technologie.

Via een uitnodiging in januari zochten we naar vrijwilligers. We claimden dat er een
topteam zou komen en voilà, vervolgens wilde vrijwel de gehele coalitie meedoen!
Inmiddels is er een veelzijdige groep met relevante kennis volop aan de slag. Een

testomgeving is al ingericht. Het wordt heel boeiend om zo meteen de 2 prototypes
werkende te hebben. Dit wordt belangrijke grondstof voor het congres van het
Ministerie van BZK: De burger centraal!

De hypothekencase

Verder wat minder zichtbaar, maar going strong – De hypothekencase waar we
binnenkort de echte uitgewerkte schermen van kunnen bewonderen.

Actielijn 2: Realiseren condities

3 of 6

Subscribe

Past Issues

Translate

Standaardisatie

De ambitie om met een global convenor te kunnen werken, is helaas niet gerealiseerd.
Een Franse collega heeft met een nipte meerderheid de rol toegewezen gekregen.

Echter, onze intentie om vanuit de DBC en vanuit Nederland een krachtige pro-actieve
bijdrage te kunnen leveren, blijft staan. Onder meer door de inzet van Gerard Hartsink

als voorgenomen head of delegation en een NL voorzitter van de mirror committee
vanuit Nederland. Daarvoor is nog wel de extra inzet nodig van een aantal organisaties
buiten de coalitie.

Internationalisatie
Er is een samenwerkingsovereenkomst met onze counterparts uit België en
Luxemburg. De samenwerking behelst vooral het delen van netwerken en het

uitwisselen van kennis.
Op 21 februari waren we met een stevige delegatie in Brussel waar we ons verhaal

hebben verteld. Vervolgens hebben onze Luxemburgse en Belgische collega’s hun
projecten gepresenteerd. Als mooie toegift hebben we een
samenwerkingsovereenkomst getekend waarin we beloven informatie te delen en

elkaar te versterken. De EU heeft ook haar Europese plannen gepresenteerd. Voor
de liefhebbers is het wellicht interessant om zich te abonneren op het
observatorium: www.eublockchainforum.eu. Het officiële nieuwsbericht is te

vinden op de website van de DBC.
DBC zal een presentatie verzorgen bij de Spring Meeting van de World Bank. Het

thema is financial inclusion. Koningin Maxima zal daarover een inleiding geven op
het hoofdpodium, de DBC zal dat ondersteunen met een verdiepingssessie.

Understanding Governance of DLT

De eerste meeting van de werkgroep Understanding Governance of DLT heeft
plaatsgevonden op 16 februari. Afgesproken is te gaan werken aan een deep dive

Governance van DLT voor de leden van DBC in april en een whitepaper in juli 2018.
Doelstelling is om tot een goed begrip te komen van de thema’s en keuzes rond
governance en zodoende een deskundige gesprekspartner te kunnen zijn voor
stakeholders in onze omgeving.

Versterken bestuurlijk engagement

Op verschillende manieren wordt gezocht naar het versterken van het politieke,
bestuurlijke en maatschappelijke engagement omtrent de proactieve inzet van

blockchain. In de interdepartementale werkgroep groeit de wens en ambitie om toe te
werken naar een eenduidig ambtelijk advies, vanuit de Tweede Kamer komen in
toenemende mate vragen over de inzet van blockchain. Iets vergelijkbaars zien we
vanuit ZBO’s en ook andere sectoren.
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Actielijn 3: Human Capital Agenda
Blockchain in a day
De eerste ‘Blockchain in a Day’-cursus georganiseerd door de DBC in samenwerking
met kernpartners CMS Advocaten en CGI, was een groot succes. In het kantoor van
kernpartner CMS ontvingen zestig medewerkers van de partners een verdiepende

cursus in blockchaintechnologie. Doel van de dag was niet alleen om de aanwezigen

kennis bij te brengen over blockchain maar ook om hen te inspireren om na te denken
over blockchaintoepassingen binnen hun organisatie en om deze kennis vervolgens
intern over te dragen. Een tweede cursusdag wordt georganiseerd op 31 mei. Het
bijgewerkte programma en de mogelijkheid tot inschrijving wordt binnen een maand
met de partners gedeeld.

Werksessie Human Capital Agenda
Op 14 februari is op de Homebase in Utrecht een speciale werksessie georganiseerd

met oog op het samenstellen van een Human Capital Agenda voor Blockchain. Binnen
de actielijn werken verschillende partners van de coalitie (zoals Saxion, HvA, HU, CMS
Advocaten, ECP en CGI) samen met, bij het programmateam aangemelde, externe
experts aan het vormgeven van een actieplan om kerncompetenties, profielen en een

aansluitend lesprogramma voor de toekomstige Blockchain-professional te ontwerpen.
Als u wenst bij te dragen aan deze actielijn kunt u zich aanmelden bij Anne Joldersma.

Onderzoek

Op woensdag 7 februari 2018 heeft de Nationale Adviescommissie voor Blockchain

Onderzoek een werkconferentie georganiseerd over een Blockchain Onderzoeksagenda.
De commissie, geïnitieerd door het Team ICT en met steun van NWO, is bezig met het

schrijven van een agenda met onderzoeksuitdagingen voor de korte en de lange termijn
waarbij gekeken wordt naar verschillende perspectieven op Blockchain technologie en
het toepassen daarvan.

Ongeveer 30 experts uit verschillende academische disciplines, verschillende
bedrijfssectoren en vertegenwoordigers van de overheid hebben levendig

gediscussieerd tijdens verschillende ronde tafels over ‘core technology’, ‘blockchain
economy’, ‘identity, autonomy and privacy’, ‘governance and policy’ en ‘blockchain and
society’.

De commissie zal nu de opgehaalde informatie consolideren in een kort verslag van 10
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georganiseerd met het doel om het draagvlak van de uiteindelijke agenda te

maximaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Sharpe.

Externe Communicatie
Werkgroep Strategische Communicatie

Met onze werkgroep werken we momenteel aan de stakeholdercommunicatie. Eerste

product dat we opleveren is een Q&A die u bij publieke optredens en interviews met de

media kan gebruiken. De Q&A is opgesteld op basis van de issues die we de laatste tijd
tegenkwamen in de media en op basis van vragen die ons al gesteld zijn. Een deel van

de lijst zetten we ook online, een mooie manier om onze blockchain-kennis te delen en
inzage te geven in onze kernactiviteiten.

Toolkit

Ook werken we aan een toolkit met alle middelen waartoe jullie de beschikking hebben,
van de genoemde Q&A, tot de video’s met Marloes Pomp / Simone Vermeend en
powerpointsjablonen. Een handleiding en toolkit delen we binnenkort met de
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Media

We waren de afgelopen periode regelmatig in de media zichtbaar. René Penning de

Vries werd geïnterviewd in de Groene Amsterdammer, Frans van Ette voor het digitale
podium Café Weltschmerz en ook was er mooie exposure rondom het aantreden van
onze nieuwe partners Ledger Leopard en Pels Rijcken en het ondertekenen van het
Benelux Convenant met artikelen en toptweets, mede dankzij een actief twitterende

Katja van Kranenburg van CMS. Ook ons LinkedIn account waar wij sinds een maand
actief op zijn, wordt goed bezocht. Neem hier een kijkje en meld u aan voor zover u
nog geen uitnodiging van ons hebt ontvangen.

Deliverables & Planning
Op de kennisbank van de coalitie vindt u de laatste versie van het Excelbestand met de
deliverables en de planning, hier te downloaden (inloggen vereist).
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