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Blockchain Lead (gericht op organisatie)

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: BCL

Beschrijving:

Deze 2-daagse training richt zich op de rol van blockchain lead. Een blockchain lead is de eerste aangewezen persoon binnen een organisatie
of netwerk die blockchain ontwikkelingen bijhoudt, directie en management adviseert over investeringen en bijvoorbeeld samen met een
blockchain consultant projecten opzet en begeleidt. Een blockchain lead maakt een organisatie gereed om Blockchain Organiseren toe te
passen en is daarmee een soort kwartiermaker.

Een aantal voorbeelden van taken:Bijhouden van ontwikkelingen, bezoeken congressen, netwerk opbouwenHet
ontwerpen en opzetten van Proof of Concept projecten en experimentenHet creëren van voorwaarden
voor een succesvolle implementatieVerbinding maken tussen gemeenschappelijke waardes,
perspectieven, visie, doelen en ambitiesCoördinatie van verschillenden interne rollen zoals: inkoop,
verkoop, administratie, juridische zaken, ICT en HRMAfstemmen met externe rollen zoals consultants,
architecten, ontwikkelaarsProjectuitvoering waaronder: planning, documentatie, business model
ontwikkeling, prototype levering.

Doelgroep:

Deze 2-daagse training is vooral gericht op professionals (innovatiemanagers, business developers, investeringsmanagers, projectleiders,
consultants, IT-architecten en community managers) die binnen hun organisatie, voor klanten of netwerk en vooral vanuit hun
organisatie/klant/netwerk, samen met andere stakeholders een blockchainprogramma willen opzetten, hieraan gaan deelnemen of bijvoorbeeld
een subsidie/investeringsaanvraag willen doen of moeten kunnen beoordelen.

Vereiste kennis en vaardigheden:

BCA, Blockchain Awareness
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Cursusinhoud:

09:00-09:30 uur | Inleiding en context 15:15-16:00 uur | Blockchain in de praktijk 11:15-12:30 uur | Data economics en
line line leiderschap 

Kennismaking Domeinen: fintech, HRtech, overheid en line
Context: de toekomst is duurzaam, digitaal supply chain etc. Digitale agenda, strategie, transformatie
en decentraal Functie: identity- document- and Naar een data common en utility
Met technologie ook probleem oplossen en flowmanagement (WECONET)
organisatie veranderen Overige toepassingen Pioniersschap en transformationeel

Mogelijkheden: strategie en kansen van leiderschap
09:30-11:00 uur | Wat is Blockchain? blockchain benutten Blockchain Organizing Center of
line Wat betekent het voor je organisatie- of Knowledge (BLOCK)

Blockchain: volgende fase van internet? businessmodel?
Blockchain basics 12:30-13:15 uur | Lunch
Verschillende blockchains 16:00-16:45 uur | Use cases line
Blockchain concepten line
Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor Werken aan eigen use case (huiswerk) 13:15-15:00 uur | Case discussion XFM
beter niet Groepswerk line

Uitleg case discussion
11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze 16:45-17:00 uur |Samenvatting, evaluatie en Case discussion in groep
line afsluiting dag 1 Evaluatie case

line
11:15-12:30 uur | Het verhaal achter Bitcoin en 15:00-15:15 uur | Koffie en thee pauze
blockchain Programmavoorstel dag 2 line
line line

Bitcoin en haar geschiedenis 15:15-16:00 uur | Blockchain projecten
Peer-to-peer netwerk, decentrale 09:00-10:00 uur | Waarom Blockchain line
boekhouding Organiseren? Greenfield organiseren vs Brownfield
Miners, maintainers en movers line organiseren
Inputreferentie, double spending en secure De organisatie van data, vertrouwen en Double-track, backcasting, systeemleer,
transport werk design thinking
Tokens, ICO’s and more… Nieuw begint met oud loslaten Community Model Canvas versus

Perspectief op Nieuw Organiseren Business Model Canvas
12:30-13:15 uur | Lunch Trust-, attention- en Projectmatige aanpak van Blockchain
line productiviteitsparadox Organiseren 

Onzekerheidsreductie: van sociaal naar Verschillende projecten
13:15-15:00 uur | Voorbereiding Case XFM technisch script Een n:n community, gedeeld
line Drivers: Welke problemen kunnen we transactienetwerk opzetten (WECONET)

Case met Harvard Case methode: Digital ermee oplossen? Weconomics transformatieprogramma
Assembly Line (APOLLO)
Uitdelen en toelichten case 10:00-11:00 uur | Organisatorisch aspect Omgaan met hypes en weerstanden
Voorbereiding case discussion: individueel line Aanpak: projectmethoden, eerste stappen
en groepsverband (dialoog) Weconomics organisatiemodel (NOMAD) Hoe begin ik een project en hoe beweeg ik

De vijf basisprincipes van organiseren daarna?
15:00-15:15 uur | Koffie en thee pauze Transactiekostentheorie van Coase
line New Institutional Economics 16:00-16:45 uur | De toekomst van blockchain

Van hiërarchie naar markt line
Bespreken eigen use case: ‘wat neem ik

11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze mee naar huis’
line Blockchain fasen en ontwikkelingen

Blockchain in de toekomst 

16:45-17:00 uur |Samenvatting, evaluatie en
afsluiting dag 2
line

Extra informatie:

Trainer: Paul Bessems

Paul is een internationaal spreker, blockchain consultant en (co-)auteur van tien managementboeken. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het
ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe organisatievormen die beter aansluiten op nieuwe organisatietechnologieën zoals blockchain. Hij is een
expert op het gebied van Blockchain Organiseren. Hij helpt organisaties bij de transitie: ‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’ en met de vraag:
‘Wat betekent Blockchain Organiseren, hoe kan ik het gebruiken (en hoe niet) en hoe kunnen we ermee starten?
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Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444

info@globalknowledge.nl

www.globalknowledge.com/nl-nl/

Iepenhoeve 5, 3438 MR Nieuwegein
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