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Van Hype naar Realiteit:
Blockchain in het mkb
Blockchain technologie is een nieuwe ICT toepassing die hoogstwaarschijnlijk onze wereld net zo
ingrijpend zal veranderen als destijds het internet dat deed. Blockchain werkt met een decentraal
en digitaal opgeslagen grootboek dat een enorme hoeveelheid transacties kan afwikkelen met
een hoog niveau van veiligheid. Op het moment vindt er in Nederland veel onderzoek plaats naar
de toepassingen van de Blockchain technologie, maar de mogelijkheden van deze samenwerking
tussen mkb-bedrijven komt maar moeizaam op gang. Merwevierhaven (M4H) is een havengebied in herstructurering dat bestaat uit een mix van heel verschillende bedrijven van overslag en
transport tot start -up plekken en kantoren. Deze mix wordt nog diverser door de komst van
woningen en andere grootstedelijke voorzieningen. Daarnaast grenst M4H aan een milieuzone.
Een milieuzone in een bedrijventerreinachtig gebied is internationaal gezien uniek.
In deze context stellen wij de volgende vraag:
wordt gegeven in de mogelijkheden.
Hoe kunnen mkb’ers blockchain
De ontwikkelde kennis wordt opgenomen in
technologie toepassen en welke impact
een continue door te ontwikkelen kennisbox en
heeft dat op hun positie in de keten?
er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld voor
geïnteresseerde hogescholen en universiteiten.
Met een consortium van hogescholen, netwerkpartijen en mkb’ers wordt kennis en inzicht
Voor dit project zoeken we nog docenten
verkregen in de mogelijkheden en effecten van
en studenten:
blockchain voor logistieke en financiële
processen van mkb’ers.
• Docenten/afstudeerders van de opleidingen
Het onderzoek start met een consortium van
Logistics Management, Logistics
bedrijven waarin wordt onderzocht hoe een
Engineering, Informatica & SCM.
blockchaintoepassing enerzijds de goederen-,
• Stagairs om bij nieuwe bedrijven
geld- en informatiestromen en anderzijds
blockchain toepassing te verkennen.
de relaties in de keten kan beïnvloeden.
Voor de deelnemende mkb’ers leidt dit onderzoek tot een aantal scenario’s voor toepasbaarheid. Vervolgens wordt een toolset ontwikkeld
waarmee eenbredere groep van mkb’ers inzicht
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