
Introductie

Presentator
Presentatienotities
In deze presentatie sta ik stil bij de veranderingen die een nieuwe technologie met zich mee brengt. Deze veranderingen zijn vooraf niet voorzien en achteraf zo logisch en eenvoudig uit te leggen. ��Je zult zien dat het gedrag van klanten gaat wijzigen als er een alternatief geboden wordt.��Uiteindelijke doel van deze presentatie is niet dat ik jullie ervan ga overtuigen dat een Blockchain een oplossing is voor iets. Mijn doel is dat je het concept gaat begrijpen en vanuit daar de verandering gaat zien. Dat nieuwe mogelijkheden van interactie leiden tot  ander gedrag, nieuwe organisatiemodellen en verdienmodellen. ��Zoals je een auto zou kunnen beschrijven als een concept vervoersmiddel om van A naar B te kunnen komen, kan jij straks beter uitleggen hoe een nieuwe manier van opslag en toegang tot data de wereld zal veranderen. ��Out of the box denken:��Mies Bouwman in gesprek met Maurice de Hond�https://www.youtube.com/watch?v=kF0WOeMIOrkhttps://www.youtube.com/watch?v=TNwhIHqM60g��



Wat is de initiële behoefte?
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Het internet begon in 1990 met de mogelijkheid een email te versturen. Wie heeft toen kunnen bevatten hoe groot de impact van het internet zou worden. Ook toen werd gesproken over HET INTERNET. Net als dat er nu gesproken wordt over DE BLOCKCHAIN.  ��We zitten in een transformatie van Dot.com naar Block.com, van centraal naar decentrale organisaties, van EGO naar ECO systemen.��VraagWelke ondernemingen hebben het meest gebaad bij de komst van het internet? Hoe noemen we dit soort ondernemingen?



Nieuwe mogelijkheden, nieuwe organisatie en 
businessmodellen

Platform ConsumersProducers  

Presentator
Presentatienotities
Met de komst van het internet zijn er nieuwe organisatie /en businessmodellen ontstaan; internet Platformen.��Wat is een Platform?�Een platform is het business model van de 21ste eeuw geworden. Ze bieden zelf geen producten, maar slechts een infrastructuur en daarmee creëren ze een social network. Van lineair organiseren (denken in producten) naar platform organiseren, denken in een coördinerende rol/facilitator. ��Laten we even kijken naar de verschillen tussen oud –en nieuw organiseren. Quiz. Wie kent?��1. De grootste taximaatschappij die zelf geen taxi’s bezit? Uber�2. De grootste aanbieder van accommodaties die  zelf geen vastgoed bezit.  AirBnB �3. De grootste communicatiebedrijven hebben geen infrastructuur?  (Wechat & Microsoft (Skype) of Facebook (Whatsapp)  �4. De meest waardevolle retailer zonder voorraad?  Alibaba of Amazon�5. Het meest populaire mediaplatform creëert zelf geen content. Facebook �6. De grootste softwareleverancier ter wereld schrijft zelf geen apps?  Apple, Google, Facebook �7. De grootste cinema ter wereld bezit geen enkel bioscoopcomplex?  Netflix, Youtube �8. De snelst groeiende bank beschikt niet over geld? Bitcoin�Wat is er gebeurt met Nokia en Blackberry? En waarom?��Vraag�Er is 1 belangrijk iets waar het internet en haar platform organisaties geen verandering in hebben gebracht. Wie weet wat dat is? (Antw: gebruik van registers)  �



Elke interactie is een transactie
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In ons dagelijks leven doen we heel veel transacties. In feite zou je elke interactie kunnen zien als een transacties. Echter, alleen waardevolle transacties leggen we vast. Transacties die waarden vertegenwoordigen worden sinds jaar en dag vastgelegd en bijgehouden in registers en beheerd door organisaties/instituties.��Doel Blockchain�Een Blockchain heeft als doel om deze registers te digitaliseren. Dit leidt niet tot As is op de blockchain, maar zorgt voor een digitale transformatie. �De Bitcoin was hier het eerste concept van en ging over geld. Maar onthoudt dat alle transacties van waarde opgeslagen kunnen worden in een Bockchain. Denk aan stemrecht, diploma’s, enzovoort.



De evolutie van interactie

Fases Uitvinding Organisatie trend

Rondtrekkende 
communities

Ruilhandel Geld Intermediair organiseren

Industriële tijdperk Fabriek, organisatie Lean organiseren

Digitale tijdperk Computer, Internet, 
mobiele telefoon

Platform organiseren, data driven, scrum en 
Agile

Internet + 
Cryptografie

Netwerkorganisatie, real-time 
waardeoverdracht op basis van logica “indien A 
gebeurt, dan B”.

Presentator
Presentatienotities
De vraag die organisaties zich zo nu en dan zouden moeten stellen is niet alleen over hoe het dat wat ze nu doet nog beter en goedkoper kan, maar of het op een andere manier niet nog beter kan. �Bestaat uit vijf stappen, te weten: �1) het inschatten van de behoeften van de klant, �2) het inschatten van de voorkeuren en mogelijkheden, �3) het bedenken van producten/diensten. �4) het realiseren van producten/diensten en�5) het aanbieden van de producten/diensten. �����



De komst van Blockchain
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Wat zijn de grootste veranderingen of voordelen van een decentraal model i.p.v. een centraal model?�- disintermediairToepassingen van blockchain-technologie reiken veel verder dan financiële diensten. Blockchain-technologie kan worden gebruikt voor het delen van diensten waarbij de noodzaak voor een tussenpersonen verdwijnt. Het veilig opslaan en toegang verlenen tot deze data verloopt via een Blockchain i.p.v. een intermediair. Dit zorgt voor een nieuwe accelerator voor de deel-economie. Denk aan het delen van computergebruik, muziek,  handelsplatformen, carpoolen, huren/kopen van huizen enzovoort. ��- Echtheidskenmerken vastleggen en toegang geven tot deze data�- Verlagen van transactie kosten�



Toepassingsconcepten

Bewijs als een service Bewijs in een service

Bewijs voor de samenleving Bewijs voor de common
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Verschillende klanten hebben verschillende behoeften/mogelijkheden. �Vier basisprincipes:- Onveranderbare opslag van gegevens.  - Gedistribueerde waarheid door een gedeeld grootboek.- Het netwerk bereikt overeenstemming via een protocol. - Uitvoering van programmeercode (smart contracts/dapps) in een gedistribueerd netwerk, zodat afspraken altijd correct worden uitgevoerd.�



Hoe snel gaat deze verandering?
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Internet�Het internet protocol is in 1960 bedacht. �In 1995 had 1% van de wereldbevolking toegang tot het internet. In 2016 was dit 47 %. �De eerste toepassing (email) in 1990. �1994 Amazon�1995 Mass adoption�2009 Uber�Blockchain�2008 Bitcoin protocol �2009 Eerste toepassing �2010 Private blockchain 2015- 2018 Proof of concepts (ICO’s)�2020 Massa adoptie ��Waarom gaat het zo veel sneller?�Vertrouwen in internet,�Toegang tot internet,�Groei mobiele telefoons�Infrastructuur�Programmeren gaat in dezelfde taal als het internet (Javascript, C++, Python enzo)��



Blik in de toekomst
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De geest is uit de fles, de trend is your frend. Van Silo naar netwerk organiserenSamenvattend�Elke interactie is een transactie�Transacties worden vastgelegd voor sociale context�Deze vastlegging wordt gedigitaliseerd. ��Dit leidt tot disintermediair, authenticiteit en kostenverlaging��Nieuwe mogelijkheden -> nieuwe gedrag -> nieuwe organisatiemodellen -> nieuwe verdienmodellen����



Vragen?
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Voor meer informatie, kijk op www.blockchainvoorlean.nl Volg onze artikelen op Linkedin/blockchainvoorlean:  https://www.linkedin.com/company/12596721/admin/https://www.linkedin.com/in/machieltesser/
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