
12.45 Ontvangst

13.30 Welkom & Introductie Douwe Blanksma

13.40 Hoe organiseer je vertrouwen in de digitale wereld?
Wat is de kern van BlockChain? Wanneer zet je deze technologie in? Aan de 
hand van voorbeelden uit de inmiddels ruim 40 projecten / ruime ervaring van 
e-specialisten schetst Kees ons een beeld van nut, noodzaak en de 
(on)mogelijkheden.

Kees Groeneveld
adviseur

14.10 Hoe voer je blockchain technologie in?
“Een veranderende kijk op informatievoorziening”. Vanuit de invalshoek van 
informatiemanagement en informatieorganisatie deelt Kees zijn visie op en 
ervaringen in het werkveld. Vanuit zijn jarenlange leveranciers-management-rol 
bij VNG beschikt hij over een zeer brede scope op wat er bij de (lokale) 
overheid speelt.

Kees Groeneveld
adviseur

14.30 Blockchain in perspectief Omgevingswet: Flitsaanvraag
Het DSO is in ontwikkeling. In een informatie gestuurde overheid is een 
eenvoudige wijze van presenteren en analyseren van informatie essentieel. 
Kan Blockchain daar het verschil in maken? Als een Proof of Concept gericht op 
deze doelstelling is de case “ Versnelde aanvraag van een vergunning” 
opgepakt. Inhoudelijk betreft het een vergunning voor het bouwen van een 
huis, aanbouw of andersoortige bouwvergunning. Hoe gaat dit in zijn werk?

Maarten van der Hoek
directeur

15.00 PAUZE

15.30 Blockchain: een innovatie avontuur binnen een waterschap
Een kijkje in de keuken van een waterschap. Hoe verloopt het innovatieproces 
binnen een organisatievorm die al een paar eeuwen bestaat?
Elvin Martha werkt als manager binnen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK), één van de waterschappen in Nederland.
Hij vertelt over de opzet van een experiment binnen HHNK. Van idee tot game 
tot een prototype voor het beoordelen van landelijke subsidieverstrekkingen.

Elvin Martha
manager

16.00 Geboorteplaats onbekend?
Ruben van der Valk is Geo-specialist bij Het Rode Kruis. Wat is het gebruik 
van blockchain-technologie bij internationale hulpverlening? Ruben presenteert 
de opzet, inrichting en ontwikkeling van een open source systeem voor 
identiteit en cash-based assistance.

Ruben van der Valk
consultant

16.30 Kan BC technologie meerwaarde bieden in geo toepassingen?
MapGear (gis-toepassingen) en Coinversable (start-up in blockchain) hebben 
samen met de Gemeente Deventer een hackathon georganiseerd. Egbert 
Griffioen – mede-eigenaar van MapGear beantwoordt de vraag in de titel van 
deze presentatie aan de hand van de resultaten en ervaringen. Verrassend en 
inspirerend.

Egbert Griffioen
GEO entrepeneur

17.00 Napraten en borrel Einde ca 18.00

Deze Kenniskring sessie krijgt het label TechnoTrack. Dat wil zeggen dat de onderwerpen een technocratische 
benadering krijgen. De middag staat in het teken van de (on)mogelijkheden van BlockChain (BC). Natuurlijk met 
de blik op Ruimtelijk/Geo.
Wat is BC? Hoe werkt het? Gepresenteerd worden voorbeelden en ideeën waar momenteel mee gestoeid wordt. De 
sessie heeft een technocratisch karakter met functionele doelen.
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