Blockchain Awareness
Cursusduur: 0.5 Dagen

Cursuscode: BCA

Beschrijving:
We kennen het begrip blockchain vooral in relatie tot de Bitcoin en blockchaintechnologie. Blockchain Organiseren is breder en kijkt vooral
naar de blockchain als middel om bijna frictieloos transacties te organiseren tussen vraag en aanbod. Het is een manier om onzekerheid te
reduceren en vertrouwen te organiseren, zonder dat de complexiteit toeneemt. We moeten ons realiseren dat we met technologie alleen weinig
opschieten als we ook niet het model waarmee we vraag en aanbod organiseren mee veranderen. Internet heeft dit nog te weinig gedaan.
Blockchain Organiseren is niet technisch, maar het gebruikt wel technologie. Je hoeft niet te weten hoe een verbrandingsmotor werkt om auto
te kunnen rijden. Blockchain Organiseren gaat vooral over de impact op jouw functie en organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de vraag
wat de impact van internet was in de jaren negentig. Blockchain Organiseren is een combinatie van een disruptieve technologie (blockchain)
met een fundamenteel nieuwe manier van organiseren. Blockchain Organiseren is een vorm van organisatietechnologie.

Doelgroep:
Intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance en ondersteunende functies als IT en adviseurs. In het bijzonder is deze
introductie belangrijk voor professionals die zich bezig houden met Nieuw Organiseren en het ontwerpen, opzetten of managen van nieuwe
organisatievormen en organisaties. Voorbeelden van blockchainorganisaties zijn: communities, n:n netwerken, gedeelde transactienetwerken,
business-ecosystemen, netwerkorganisaties, samenwerkingsverbanden, shared service centers, coöperaties en blockchainorganisaties.

Doelstelling:
bewustzijn dat we met de technologie ook het organisatiemodel
moeten aanpassen

in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te
werken

kennis opdoen over Blockchain Organiseren

een beeld krijgen wat Blockchain Organiseren voor jouw functie,
organisatie en netwerk kan betekenen

ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
meer informatie krijgen over het Weconomics organisatiemodel,
kennisinfrastructuur en transitieprogramma

Vereiste kennis en vaardigheden:

Vervolgcursussen:
BCL, Blockchain Lead
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Cursusinhoud:
09:00- 09:30 uur | Inleiding en context
line
Digitale transformatie
Met nieuwe techniek ook nieuwe
organisatiemodellen gebruiken
Zijn we ons bewust dat techniek alleen
onvoldoende doet?
09:30-10:30 uur | Blockchain basics techniek
line
Blockchain basics
Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor
beter niet
Tokens, coins, cryptocurrencies en ICO’s
Verschillende blockchains
Blockchain concepten
10:30-11:00 uur | Waarom Blockchain?
line
Blockchain: volgende fase en extra laag op
het internet
De organisatie van vertrouwen
Nieuw begint met oud loslaten
Perspectief op Nieuw Organiseren
Welke organisatieproblemen kunnen we
ermee oplossen?

11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze
line
11:15-12:00 uur | Blockchain in praktijk
line
Domein: fintech, organisatie van werk,
overheid en supply chain etc.
Functie: identity management,
documenten, smart contracts
Overige toepassingen
Mogelijkheden: strategie en kansen van
blockchain benutten
Wat betekent het voor je businessmodel?
Groepswerk en bespreken use cases
deelnemers

line
Gevolgen voor jouw rol, functie,
organisatie en netwerk
Blockchain projecten (opzetten)
Volgende stap in transitieprogramma
Kenniscentrum Blockchain Organiseren
(BLOCK)
12:30-13:00 uur | Use cases en vragen
line
Welke cases zie je voor je organisatie,
klanten of netwerk?
Vragen en afronding

12:00-12:30 uur | Gevolgen voor jou
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?’

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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