
- Innovations 2 Be-Better-
Inspiratiesessie blockchain toepassingen

1



Agenda

1. Welkom!

2. Spelregels

3. De essentie van blockchain

4. Toepassingen

5. Afsluiting

4 juni 2020

2



Wie zijn wij

Jack Bakker

jack.bakker@be-better.nl

06 511 42 536

Jouke Langhout

jouke.langhout@be-better.nl

06 209 58 290

Be-Better levert, implementeert en ondersteunt vernieuwende keten-oplossingen.

Oplossingen zijn en worden ontwikkeld i.s.m. o.a. Ledger Leopard.

Jan Krol

kroljjm@hotmail.com

06 107 33 889
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“Spelregels” sessie
•Camera uitschakelen

•Geluid dempen (mute)

•Vragen kunt u stellen via de vergader-chat

•Vragen die niet behandeld zijn tijdens de sessie worden achteraf schriftelijk beantwoord

•De presentatie wordt aan u verstrekt
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Blockchain, waarom zou je?
•Het is een hype

•Het is niet schaalbaar

•Het voldoet niet aan de privacy wetgeving 
(AVG)

•Er zijn andere technologieën waarmee je 
het probleem ook kunt oplossen

•De technologie is niet veilig

•Het is te complex

•De technologie is nog niet volwassen 
genoeg

•De juridische implicaties van blockchain en 
smart contracts zijn onvoldoende helder

5

Welke probleem los je überhaupt op?



Ieder voor zich heeft het goed geregeld…
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Lean over de keten heen
•Onnodige processtappen er uit

•Eenmalige invoer binnen de keten

•Geen onnodige controles

•Geen onnodige uitwisseling van informatie

•Transparantie voor alle partijen

•Versnelling van het proces
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Blockchain
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De essentie van blockchain

Veiligheid

Administratieve 

optimalisatie
Onmuteerbaarheid

Baas over eigen 

data

Data delen, niet 

uitwisselen
Onweerlegbaarheid

Digitale transformatie

Toepassingen en innovaties
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De basis van blockchain (1)
•Iedere transactie is een blok in de blockchain. Vergelijkbaar met transacties in een grootboek.

•Een transactie kan van iedere partij uit de keten komen.

•Ieder blok kan niet gemuteerd worden, is versleuteld, verwijst naar het vorige blok en heeft 
informatie van het vorige blok.

i i i i
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De basis van blockchain (2)
•Alle partijen in de blockchain hebben een kopie van de blockchain. Er is dus niet één eigenaar, 
iedereen kijkt naar de zelfde data.

•Een nieuwe transactie, dus een nieuw blok wordt door alle partijen in de blockchain gevalideerd. 
Alleen bij consensus dat de transactie valide is wordt deze toegevoegd.

i i i i i i i i

i i i iZorgfinancier Zorgleverancier

Cliënt

Zorgfinancier Zorgleverancier

Cliënt

i i i i

i i i i i i i i
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De basis van blockchain (3)
•Door dat iedereen een kopie van de blockchain heeft en er informatie over een blok in het 
volgende blok staat, is het nagenoeg onmogelijk om informatie aan te passen in de blockchain 
zonder dat dit opgemerkt wordt.

•Smart contracts maken het mogelijk afspraken van te voren vast te leggen welke automatisch 
worden uitgevoerd als aan de voorwaarden wordt voldaan.

i i i i i i i i

i i i iZorgfinancier Zorgleverancier

Cliënt
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De voordelen op een rijtje
•Er is één eenduidige administratie. Geen verschillen tussen wat de diverse partijen in hun 
administratie hebben staan.

•Eenmalige vastlegging aan de bron welke door de keten heen wordt hergebruikt. 

•Duidelijk welke data waar is vastgelegd vereenvoudigd naleving AVG en toegang tot deze gegevens.

•Iedere betrokken partij heeft transparant inzicht in de informatie.

•Iedere partij heeft zijn eigen kopie van de blockchain (transacties /grootboek). Geen ‘single point of 
failure’ of ‘centrale autoriteit’ .

•Transacties zijn gevalideerd door alle partijen in de blockchain, niet door één partij.

•Afspraken worden vooraf samen opgesteld in Smart Contracts.

•Automatisch workflow en directe uitbetaling zodra aan de voorwaarden uit het contract wordt 
voldaan.

•Met een private blockchain is goed te controleren wie er deelneemt.
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ZICHTBAAR MEER IN CONTROL

Administratieve lastenverlichting Sociaal Domein



Het probleem
•Complex administratief proces met veel betrokken partijen.

•Onduidelijkheid over de gemaakte afspraken en de interpretatie daarvan.

•Slechte aantoonbaarheid rechtmatigheid van de geleverde zorg.

•Verschil tussen vastgelegde gegevens bij de diverse partijen als gevolg van misverstanden, 
fouten en onduidelijkheden.

•Organisaties zijn veel tijd en geld kwijt aan controles, accountantsverklaringen en uitzoeken 
van oorzaken van verschillen tussen de diverse administraties.

•Veel afkeur in declaraties en onduidelijke facturen, vertraging in de uitbetaling van de geleverde 
zorg.

•Beperkte betrokkenheid van de cliënt in dit proces. Ook geen transparantie naar de cliënt.

•Verspreiding persoonsgegevens door de keten. Onvoldoende grip waar de gegevens belanden 
vergroot de kans op datalekken en complexiteit in naleving van de AVG.



De oplossing: Be-Better 4 Sociaal Domein
•De zorgketen automatiseren in een keten in plaats van ‘ieder voor zich’.

•Eenmalige vastlegging aan de bron en deze in de keten gebruiken. Minder handelingen, minder 
kans op fouten.

•Transparantie naar alle partijen toe over de informatie die ontstaat. 

•Beveiliging van de data en toegang. Transparant wie welke informatie ziet en mag zien.

•Vooraf duidelijke afspraken maken in Smart Contracts.

•De cliënt kan een rol spelen bijvoorbeeld als het gaat om beoordelen van de zorg en consent.

Eén waarheid, meer efficiency, meer transparantie

17



Huidige keten

Zorgaanbieder

Vecozo

Cliënt

Huisarts

Gemeente

JW/WMO315

Verzoek toewijzing

Verwijsbrief

Beschikking 

JW / WMO301

Start zorg

JW/WMO305

Geleverde 

zorg

Einde zorg

JW/WMO307

Dossier

Declaratie

JW/WMO303

Afkeur declaratie

JW / WMO304

Herdeclaratie

JW/WMO303

Mutaties Kwaliteit

Mutaties

Uitbetaling via 

crediteuren-

adm. en bank
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De keten effectief en efficiënt

Verwijsbrief

Verzoek toewijzing

JW/WMO315

Beschikking

JW/WMO301

Start zorg

JW/WMO305

Geleverde 

zorg

Akkoord op geleverde 

zorg
Akkoord op kwaliteit 

zorg

Einde zorg

JW/WMO307
UitbetalingDossier / 

kwaliteit

Cliënt

Huisarts

Zorgaanbieder

Gemeente

Intake

Intake

Arrangement
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Het resultaat
•Fouten worden voorkomen of eerder ontdekt waardoor deze tijdig hersteld worden.

•Vermindering dubbele invoer binnen de keten, alles wordt maar één keer bij de bron vastgelegd.

•Grote verbetering van de rechtmatigheid en controleerbaarheid van de geleverde zorg.

•Vermindering van de afkeur bij declaraties, minder uitzoek werk, snellere uitbetaling.

•Vertrouwen in elkaars gegevens, kwaliteit en processen door de transparantie, dus minder 
controles en verantwoordingsinspanning.

•Verantwoordelijkheden en macht eerlijker verdeeld in de keten.

•Beter beheersing van de gevoelige persoonsgegevens en naleving van de AVG.

Kortom minder administratieve last, meer tijd voor zorg.



INNOVATION 2 BE-BETTER

Beheersing van je assets



Efficiënt beheer van hoogwaardige assets
•Eisen aan medewerkers en aan apparatuur (assets) worden steeds groter.

•Afhankelijkheid van specialistische kennis, apparatuur en onderdelen neemt toe. 

•Het kunnen inzetten van de juiste mensen en middelen is cruciaal.

•Door specialisatie zijn er steeds meer partijen betrokken bij het leveren en onderhouden 
van apparatuur.

•De administratieve last neemt alleen maar toe.

•De afhankelijkheid van betrouwbare informatie wordt steeds groter.

Hoe kun je in deze complexiteit kostenefficiënt aantoonbaar aan de eisen voldoen?
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Een betrouwbaar paspoort voor alle assets
•Bevat alle cruciale informatie.

•Alle informatie is geverifieerd en betrouwbaar.

•De informatie reist mee met de medewerker of asset.

•Weet wanneer certificaten, registraties, keuringen, etc. vernieuwd moeten worden.

•Kan informatie bevatten over het gebruik om onderhoud op maat mogelijk te maken.
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Alle informatie bij de hand om efficiënt en 
veilig te werken

• Heb jij een contract met ons?

• Wat zijn de contractvoorwaarden?

• Hoeveel krijg ik betaald voor deze opdracht? 

• Mag je dit gereedschap bedienen?

• Is het het juiste gereedschap voor dit 
apparaat

• Is dit gereedschap nog veilig?

• Mag je dit apparaat repareren?

• Welke gereedschap en onderdelen heb ik 
daarbij nodig?

• Welke keuringen moet ik uitvoeren?

• Welke onderdelen heb ik toegevoegd? 
En met welke keuringstermijnen?
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Efficiënt beheer van hoogwaardige assets 
door de hele keten

•Aantoonbaarheid dat aan alle eisen is voldaan. Aan alle stakeholders.

•Tijdige renewal van certificaten, keuringen, voorbehouden handelingen.

•Betrouwbaar overzicht welke kritische componenten in bepaalde apparaten zitten.

•Beschikbaarheid juiste apparatuur, onderdelen en gereedschap bij onderhoud.

•Minder vendor-lockin omdat ook met andere leveranciers de certificeringen en 
veiligheid kan worden aangetoond.

•Minder schakels in het proces (het zichzelf beherende gebouw, apparaat).

•Onderhoud op maat en op basis van daadwerkelijk gebruik.
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REGIE EN COMPLIANCE OP INZET PERSONEEL NIET IN 
LOONDIENST

Personeel niet in loondienst



Kosten inhuur* stijgen sterk in krappe 
arbeidsmarkt

•Grote afhankelijkheid van brokers, met hoge kosten.

•Aantoonbaarheid inzet gekwalificeerd personeel.

•Matching kwalificaties van het ingezette personeel met de benodigde kwalificaties Bij 1e keer inhuur 
vaak eerst introductieprogramma

•Weinig grip op inzetten economisch meest voordelig personeel.

•Hoge administratieve last in verwerking van urenverantwoording en facturatie.

•Weinig middelen om inhuurmedewerkers te binden aan de organisatie.

•Voor ingehuurde medewerkers is het moeilijk hun ontwikkeling en opleidingen af te stemmen op de 
behoefte van opdrachtgever.

*Inhuur: hier worden diverse termen gebruikt: ZZP, inhuur, PNIL (Personeel niet in Loondienst = zorg)
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PNIL-Platform

PNIL Paspoort

✓ Identiteit

✓ Diploma’s

✓ BIG registratie

✓ Kwalificaties

✓ Vaccinaties

✓ Referenties

✓ etc.

Vacature paspoort

• Benodigde diploma

• Benodigde registratie

• Uurtarief

• Omvang werkzaamheden

Organisatie paspoort

✓ Overall capaciteitsplanning

✓ Opleidingsaanbod

✓ Incentive programma

• Contractwaarde

• Beoordelingen

• Uitbetalingen

✓ Gewerkte uren

✓ Betalingen

✓ Ontvangen beoordelingen

✓ Ontvangen incentives

PNIL Wallet

Vacature wallet

Platform
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PNIL Paspoort
•Bevat een gevalideerd CV van de medewerker.

•Gevalideerd vanuit betrouwbare bronnen zoals 
Accreditatie registers, diploma register, 
gecertificeerde organisaties, etc.

•Inhuurmedewerker heeft dit paspoort in een app 
op de telefoon (wallet).

•Urenverantwoording en uitbetalingen.

•Matching vraag en aanbod gebeurt ook via de 
app.
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Vacature paspoort
•Bevat de eisen voor de in te vullen positie.

•Inclusief omvang (uren, periode, etc.) en tarief.

•Matching vindt plaats op basis van beschikbare personen die hiermee matchen.

•Economisch meest voordelige kan worden gematched.

•Vacature kan direct door b.v. afdelingshoofd worden opgevoerd.

•Direct duidelijk of iemand voldoet aan de gestelde kwalificaties.

•Urenverantwoording, goedkeuring en uitbetaling.

•Grip op budget en uitnutting.
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De voordelen
•Aantoonbare compliance Inhuurmedewerkers. Kwalificaties, certificaten, identiteit, VOG, etc. zijn 
geverifieerd.

•Proces van matching eenvoudiger en sneller door minder schakels.

•Afhankelijkheid van brokers neemt af, kosten voor inhuurmedewerkers dalen.

•Kosten inhuur sneller inzichtelijk en goed toewijsbaar.

•Tijdige signalering als kwalificatie verloopt.

•Minder papieren rompslomp voor inhuur, snellere uitbetaling.

•Met incentives is het mogelijk inhuur meer te binden aan de (zorg-) organisatie.

•Gericht opleidingsaanbod aan inhuur medewerkers.
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Het digitale gebouwendossier
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The Spect Online Community
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Pilot met RdB Real Estate| Remeha

Ontwikkel een end-to-end 

proces voor het dagelijkse

onderhoud. Van het melden

van een probleem tot de 

betaling aan de leverancier.



Cirlinq gevelbeheer App
Het gevelidentificatiesysteem Cirlinq maakt fysieke componenten identificeerbaar gedurende de gehele levenscyclus 
en koppelt de gerelateerde informatie aan het product. Het biedt partijen de mogelijkheid om gedurende de gehele 
levenscyclus continu inzicht te geven in de prestaties en operationele informatie van de gevel.

Deze oplossing biedt de volgende kansen voor bedrijven voor gebouwbeheer en gevelproductie:

•Nieuwe businessmodellen van verkoop tot lease

•Circulaire economie verandert

•Materiaalpaspoort

Voordelen gebruik app: 

•Scannen van fysieke objecten

•Foto uploaden 

•Track en trace van fysieke objecten 
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Voorbeeld “Slangbeheer”
Slangbeheer (inclusief ter plaatse testen, slanginspectie en slangregistratie en -onderhoud), 
slangherplaatsing, ontwerp van op maat gemaakte slangassemblages voor individuele 
installaties, en natuurlijk technische ondersteuning en advies.

•De beschikbaarheid van de juiste onderdelen, gereedschappen of geassembleerde 
componenten is cruciaal voor het productieproces.

•Met behulp van de oplossing kan men componenten slimmer maken 

•Zorgen dat de juiste, geteste en gecertificeerde onderdelen worden gebruikt tijdens 
onderhoudswerkzaamheden.  

Oplossing: een app om de identificatie en inspectie van de slangen te beheren (slangen 
identificeren, certificeren, wanneer keuren, kopen, etc.).
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Voorbeeld “Slangbeheer”
De oplossing biedt de volgende voordelen:

Anticipeer op onderhoud: Volg "Bijna verlopen activa“, voer inspecties efficiënt uit, 

plan inspecties wanneer ze uitkomen en analyseer de redenen van afkeur van slangen

Verleng de levensduur: Inspecteer / vervang de juiste activa/slangen, anticiperen / 

verminderen van stilstand, haal meer uit uw vermogen en verminder voorraad

Proces automatisering: Vermijdt handmatig werk, real-time, online informatie, 

certificaten en informatie omtrent garantie binnen handbereik
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Conclusies
•De techniek is niet het probleem, maar kennis is schaars.

•Volwassenheid van de tools rondom blockchain is een aandachtspunt.

•Juridische kaders zijn nog in ontwikkeling.

•Blockchain, mits goed ingezet, vergroot de bescherming van privacy.

•Blockchain vergroot de informatieveiligheid, de toepassingen op blockchain vormen de 
zwakste schakel.

•Blockchain is geen hype maar een fundamentele technologie die problemen kan 
oplossen die nu nog niet opgelost kunnen worden.
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Takeaways

• Welke probleem los je op? Is het wel een ketenprobleem?

• Los het probleem niet in 1 keer op, kies een overzichtelijk deel van de keten.

• Biedt perspectief in groei, voorkom ‘probleempje systeempje’.

• Houdt rekening met de bestaande situatie (applicaties, werkwijzen, regels).

• Wie is de klant? 

• Is er een business case?



Geïnspireerd en wilt u meer weten? 
Wij gaan graag met u in gesprek

Jack Bakker: jack.bakker@be-better.nl, 06-511 42 536

Jouke Langhout: jouke.langhout@be-better.nl, 06- 209 58 290

Jan Krol: kroljjm@hotmail.com, 06 107 33 889
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