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Executive
summary

Aandacht van blockchain volgt de aandacht

Opzet

in de landelijke kranten gestaag toegenomen

Blockchain is een nieuwe technologie die de

met een flinke piek in de laatste helft van 2017

afgelopen jaren de nodige interesse heeft gewekt

en het begin van 2018. Daarna is het aantal

bij verschillende mensen en instellingen. De

vermeldingen weer afgenomen tot een stabieler

Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft zich tot

en hoger niveau dan voor de piek. Opmerkelijk is

doel gesteld om het succes en de verspreiding

dat deze ontwikkeling redelijk overeenkomt met de

van blockchain toepassingen te bevorderen.

aandacht voor blockchain volgens Google Trends

Voor een goed begrip van de kansen daarop

en met de koers van bitcoin (zie onderstaande

is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de

grafieken).

voor de bitcoin (koersindex)
In totaal zijn in deze analyse 850 expressies in de
media gecodeerd met een specifiek frame. Sinds
2014 is het aantal vermeldingen van blockchain

verschillende stakeholders binnen het blockchainecosysteem over deze nieuwe technologie
denken. Immers, het succes van innovaties
hangt sterk af van de bereidwilligheid van deze
stakeholders om de innovatie te ondersteunen: al
te grote reserve (of zelfs oppositie) ten opzichte
van een innovatie belemmert een snel succes van

2015

de innovatie. Voor blockchain is dit niet anders.

2016

2017

Op basis van dit ecosysteem-perspectief is deze
studie opgezet: het tracht op basis van een
zogenaamde framing-analyse vast te stellen hoe
verschillende actoren binnen het ecosysteem (ook
wel stakeholders) in de periode 2014 - juli 2019
in de Nederlandse media gesproken hebben over
blockchain. Hieronder volgen de belangrijkste
conclusies.
Bron: www.coindesk.com/price/bitcoin
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2018

2019

Totale framing van blockchain is positief en

effect voor de efficiëntie. Daarnaast wordt blockchain

wordt licht positiever

voor 5% gezien als een economische mogelijkheid

Het merendeel van de framing van blockchain

voor Nederland, al neemt het aandeel van deze

(ongeveer 75%) is positief. Daarbij valt op dat er

framing flink af over de tijd. Verder wordt het gebrek

een licht opgaande trend is voor een positieve

aan duurzaamheid genoemd (2%) vanwege de

framing van blockchain van net onder de 75% in

energieverspilling (bijvoorbeeld bij bitcoin-mining).

2014 tot boven de 75% begin 2019.
De transformatieve kracht van blockchain
Blockchain wordt in toenemende mate gezien

wordt minder geframed

als vertrouwenwekkend

In 14% van de totale uitingen wordt

Blockchain wordt vaak besproken in termen

blockchaintechnologie gezien als een ‘revolutie’,

van ‘vertrouwen’. Een aanzienlijk deel van

die soms vergeleken wordt met de revolutie die

expressies uit onze data laat zich positief uit over

internet teweeg heeft gebracht. Wel moet worden

vertrouwen (gemiddeld 19%). Dit aandeel loopt

aangetekend dat deze frame de laatste tijd minder

op van 20% in 2014 tot boven de 40% halverwege

frequent wordt gebruikt. Tegelijkertijd neemt de

2019. De expressies geven aan dat blockchain

framing van blockchain als hype enigszins toe.

voor volledige of real time transparantie zorgt,
vertrouwen kweekt tussen gebruikers. fraude

Blockchain als brede toepassing is vooral

voorkomt, data verifieerbaar maakt, en dat data

positief

niet gemanipuleerd kan worden, transacties

In de media wordt de brede toepassing van

veiliger maakt. Tegelijkertijd wordt blockchain

blockchaintechnologie als positief gezien (14%). Het

voor een veel kleiner deel gezien als negatief

wordt gezien als betekenisvoller dan de aandacht

voor het vertrouwen (7%), een aandeel dat gelijk

die de bitcoin krijgt, ook omdat de toepassing van

blijft over de jaren heen. De conclusie is dat

blockchaintechnologie breder gezien wordt. Wel lijkt

blockchain in toenemende mate geframed wordt

deze framing in de laatste periodes wat af te nemen.

als vertrouwenwekkend.
Coördinatie als frame wordt weinig gebruikt
Aanvankelijk waren er veel discussies om tot
bepaalde standaarden te komen voor een goede
toepassing van blockchaintechnologie. Er bestond
toen ook een verdeeld beeld of dit zou gaan lukken
(positief t.o.v. negatief), maar in de loop van de
jaren is deze framing afgenomen van 15% tot 5% in
2019. Wel is er is een licht stijgende trend te zien in
het geloof in coördinatiekracht. Dit is mogelijk toe te
2015

2016

2017

2018

2019

schrijven aan een sterkere zichtbaarheid van de regie
over de ontwikkeling en uitrol van blockchain.

Blockchain draagt bij aan efficiëntie
Om impact te bepalen nemen we een aantal frames

Framing van blockchain verschilt per

samen die de maatschappelijke en economische

stakeholdergroep

bijdrage dekken. 16% van de expressies

De framing van blockchain blijkt te verschillen voor

benadrukken dat blockchain een positief effect heeft

de verschillende stakeholdergroepen (overheid,

voor de efficiëntie; slechts 1% ziet een negatief

bank, (fin)tech, business, kennis, media en NGO).
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De overheid blijkt dan meer uitgesproken te zijn

Omdat de houding van de verschillende

over efficiëntie (vooral negatief) en coördinatie

stakeholdergroepen de afgelopen jaren

(positief en negatief), en minder te zeggen over

is verschoven is het belangrijk om een

gebrek aan vertrouwen en hype. Er bestaat een

communicatiestrategie te ontwikkelen richting deze

stevig contrast tussen enerzijds de nadruk op

verschillende stakeholdergroepen. De onderstaande

economische kansen vanuit de bankensector en

aanbevelingen kunnen gebruikt worden als

op ‘revolutie’ en vertrouwen vanuit de zakensector

bouwstenen voor die communicatiestrategie.

(energiebedrijven etc), en anderzijds de signalering
van hype en gebrekkige toepassingen vanuit de (fin)

		 Communiceer richting overheden de resultaten

techsector. Wel zijn er uit de zakensector, gevolgd

		 uit dit onderzoek: blockchain draagt bij aan 		

door de kennissector, zorgen over duurzaamheid.

		 efficiëntie, de berichtgeving over blockchain 		

De kennissector is sowieso op alle fronten kritisch:

		 wordt positiever en er ontstaat meer realisme

gebrek aan vertrouwen, efficiëntie en coördinatie,

		 over de blockchain nu de bitcoin-bubbel

en zorgen rondom de hype. Journalisten zijn

		 afneemt. Gebruik de overheid maar zeer

duidelijker positiever, met uitzondering van één punt

		 beperkt voor het ondersteunen van een positief

niet genoemd door de kennissector: gebrekkige

		 beeld van de blockchain; dit vormt doorgaans

toepassing.

		 een te weinig kritische bron om meer
		 bij te dragen aan geloofwaardigheid.

Aanbevelingen

Communiceer richting banken vooral

Het algemene beeld is voor blockchain redelijk

		 succesverhalen om de economische

positief in die zin dat de positieve associaties

		 mogelijkheden van blockchain te illustreren.

overheersen en dat het beeld positiever wordt. Wel

		 Communiceer richting (fin)tech dat er meer

is er een trend waarneembaar waarbij blockchain

		 realisme ontstaat over de blockchain nu de

minder als een revolutionaire doorbraak en

		 bitcoin-bubbel afneemt; demonstreer

meer als een hype gezien wordt. Mogelijk ziet

		 succesvolle toepassingen en positiviteit vanuit

men blockchain in toenemende mate als een

		 deze sector breed, maar besteed ook gepast

interessante technologie waarbij men echter niet

		 aandacht aan de kritische geluiden.

goed weet wat er mee te doen, dat wil zeggen ‘a

		 Communiceer richting bedrijven de

technology looking for a problem’. Deze trend kan

		 duurzaamheidswinst van blockchain en de

gekeerd worden door op korte termijn met concrete

		 toename van vertrouwen. Probeer daarbij

applicaties te laten zien dat blockchain daadwerkelijk

		 wel de transformatieve kracht van blockchain

meer is dan een hype. Verder kan in toekomstige

		 te illustreren. Gebruik de positieve

communicatie omtrent blockchain rekening

		 boodschappen en kritische geluiden vanuit

gehouden worden met de verschillen tussen de

		 deze sector ook voor brede communicatie

diverse stakeholdergroepen. Tot slot is het belangrijk

		 richting de media.

te constateren dat voordurende monitoring geboden

		 Kennisinstellingen zijn kritisch over blockchain

blijft: in de afgelopen jaren zijn sommige frames

		 en het is belangrijk om met deze kritische

sterk gegroeid terwijl andere frames juist minder

		 sprekers de dialoog aan te gaan en ze uit

prominent zijn geworden. Het is te verwachten dat dit

		 te nodigen om mee te denken binnen de DBC.

in de toekomst niet anders zal zijn. Zo is het zeer wel

		 Gebruik deze geluiden in de communicatie

mogelijk dat relatief weinig prominente frames (zoals

		 waar het constructief bijdraagt aan een

duurzaamheid) relatief snel in importantie toenemen.

		 scherper beeld over het (on)nut en de (on)
		 haalbaarheid van blockchainapplicaties.
		 Communiceer richting NGOs de toename van
		vertrouwen.
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Inleiding en
opzet

2. Met behulp van automatische selectie in

Blockchain is een nieuwe technologie die de

periode 2014 en 2015 zeer beperkt is.

LexisNexis zijn in deze kranten alle artikelen
geselecteerd die ‘blockchain’ noemden. Dit
genereerde 634 artikelen. Daarbij moet worden
aangetekend dat het aantal artikelen over de

afgelopen jaren de nodige interesse heeft gewekt
bij verschillende mensen en instellingen. De

3. Vervolgens zijn uit deze verzameling van

Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft zich tot

artikelen de artikelen geselecteerd waarin

doel gesteld om het succes en de verspreiding

relevante uitspraken worden gedaan over

van blockchain toepassingen te bevorderen.

blockchain. Dat wil zeggen, artikelen waar

Voor een goed begrip van de kansen daarop

blockchain wordt genoemd zonder iets over

is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de

blockchain te zeggen zijn uit de selectie gehaald.

verschillende stakeholders binnen het blockchain-

Hierdoor beleven 346 artikelen over. Niet

ecosysteem over deze nieuwe technologie

meegenomen zijn artikelen die specifiek over

denken. Immers, het succes van innovaties

bitcoin of andere cryptocurrency gingen. De

hangt sterk af van de bereidwilligheid van deze

rest van de analyse is gebaseerd op deze 346

stakeholders om de innovatie te ondersteunen: al

artikelen.

te grote reserve (of zelfs oppositie) ten opzichte
van een innovatie belemmert een snel succes van

4. Het coderen van uitspraken op basis van een

de innovatie. Voor blockchain is dit niet anders.

expressielijst (frames) in een aantal rondes; hierbij

Op basis van dit ecosysteem-perspectief is deze

is de expressielijst aangepast om zo’n precies

studie opgezet: het tracht op basis van een

mogelijke dekking te krijgen. In totaal werden er

zogenaamde framing-analyse vast te stellen hoe

850 uitspraken over blockchain geïdentificeerd.

verschillende stakeholders in de periode 2014

Elk artikel kan meerdere uitspraken over

- juli 2019 in de Nederlandse media gesproken

blockchain bevatten: gemiddeld werden er 2,5

hebben over blockchain.

uitspraak per artikel geïdentificeerd. Deze 850
uitspraken konden worden gecodeerd als 58

Meer specifiek brengt deze studie in kaart

verschillende expressies (frames), waarvan 35

welke issues en uitspraken het meeste

positieve en 23 negatieve frames. Deze frames

voorkomen en wiens meningen vooral naar

zijn ontwikkeld in een iteratief proces.

voren worden gebracht. De studie is verricht
in opdracht van de DBC en uitgevoerd door de

5. Vervolgens is de lijst van frames gereduceerd

onderzoeksafdeling CentUR binnen de Faculteit

tot 12 master frames (6 positieve en 6 negatieve

Managementwetenschappen van de Radboud

‘master frames’), gegroepeerd rond 4 thema’s

Universiteit Nijmegen.

(vertrouwen, impact, transformatie, en
coördinatie).

1. In totaal zijn 7 Nederlandse landelijke
kranten geselecteerd voor deze analyse: AD,

6. Daarnaast zijn de bronnen (woordvoerders

De Telegraaf/Metro, De Volkskrant/Parool,

en journalisten) gecodeerd naar domein en

Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad,

naar verbondenheid met DBC (‘DBC vriend’).

Reformatorisch Dagblad en Trouw. Deze

In totaal zijn 333 personen geïdentificeerd die

dagbladen zijn beschikbaar en doorzoekbaar via

gemiddeld 2,6 uitspraken hebben gedaan over

LexisNexis.

blockchain. Deze personen zijn toegewezen aan
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een bepaalde stakeholdergroep op basis van de

Kennis: universiteiten en onderzoeksinstellingen

naamsvermelding in de krantenartikelen; waar een

Media; eigen observaties en meningen van

directe naamsvermelding ontbreekt, is de media

journalisten

zelf als bron gemarkeerd. We gaan er in deze

NGO

opzet vanuit dat de observaties en meningen van

Vriendschap met DBC is omschreven als ten

de stakeholders eerlijk zijn weergegeven. In veel

minste één webgedocumenteerde deelname

gevallen gaat het ook om letterlijke citaten.

aan een DBC-bijeenkomst. In totaal werden
53 ‘vrienden’ van DBC in de media-analyse

De stakeholdergroepen zijn:

geïdentificeerd.

Overheid

9

Bank en Accountancy

7. De data is vervolgens geaggregeerd waarop

(Fin)Tech

een descriptieve analyse is uitgevoerd.

Business (overige zakelijke bedrijven, zoals

De resultaten daarvan zijn in het volgende

energiebedrijven, platforms)

hoofdstukken te lezen.
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Het aantal gevonden uitdrukkingen piekt duidelijk

De studie betreft alle relevante uitdrukkingen tot juli

de frequentie, al is het daarmee nog wel op het

2019. Het eerste relevante item verschijnt op 11 april

dubbele niveau van voor de piek. Alleen het

2014 in Het Financieele Dagblad, en het tweede een

laatst gemeten kwartaal (voorjaar 2019) is nogal

klein jaar later in de NRC. Het eerste kwartaal bevat

stil. Grofweg is dit patroon in lijn met de Google

daarom alle artikelen tot april 2015 (3 artikelen met 7

Trends scores voor ‘blockchain’ in Nederland (zie

uitdrukkingen),

Figuur 1). De verhouding tussen positieve (het

in het tweede halfjaar van 2017 en eerste halfjaar
van 2018 (kwartalen 11 t/m 13). Daarna halveert

blauwe oppervlak) en negatieve uitdrukkingen (het
De kwartalen zijn als volgt verdeeld:

rode oppervlak) kent een licht opgaande trend (zie

2015: 1-4 (kwartaal 1 bevat ook 1 artikel uit 2014)

ook Figuur 2), van net onder de 75% tot net boven

2016: 5-8

de 75%.

2017: 9-12
2018: 13-16 2019: 17-18
Bij de stakeholder- en bronnenanalyse is een
grovere tijdsindeling gebruikt in drie periodes:
periode 1: tot juli 2017
periode 2: juli 2017 t/m juni 2018
periode 3: juli 2018 t/m juni 2019

2015

De volgende tabellen geven een overzicht door de

Figuur 2. Blockchain totaal

tijd van gevonden resultaten.

2015

2016

2017

2018

2019

Figuur 1. Aantal uitdrukkingen per kwartaal
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Trendanalyse
Expressies en
Masterframes

Dit wordt gevold door een reflectie over alle
frames.
De verdeling van masterframes over de periode
staat in Figuur 3, gebaseerd op driejaarlijkse
voortschrijdende gemiddelden. Opvallend is

De frames die gevonden zijn kunnen gegroepeerd

hierbij is de toename van het thema vertrouwen

worden in 5 thema’s: vertrouwen, impact,

(geeltinten, van onder de 20% naar boven de

transformatie, toepassing en coördinatie. In het

40%), en afname van coördinatie (bruintinten, van

hiernavolgende zullen deze thema’s in meer detail

rond de 15% naar onder de 5%) en toepassing

besproken worden. Daarbij zal achtereenvolgens

(grijstinten, van net onder de 20% naar onder de

per thema worden getoond:

10%) en economische mogelijkheden (aquamarijn,

Aantal teldata per ‘frame’, gegroepeerd per 		

rond de 15% naar onder de 5% tot 0%).

masterframe (MF) (tabel 1, aan de linkerzijde 		
van de bladzijde); deze expressies vormen geen
letterlijke uitdrukkingen, maar vormen de iteratief
ontwikkelde frames en masterframes
Percentage van deze teldata in het totale volume
aan uitdrukkingen (850)
Tijdsverloop in kwartalen (grafiek rechterzijde 		
pagina), bestaande uit absolute teldata 		
(aantallen op linkeras) en het percentage van
positieve uitdrukkingen in het totaal voor die

2015

2016

periode (rechteras) en voorbeelden van
letterlijke uitspraken (rechtsonder)

Figuur 3

Het betreft een zogenaamde cumulatieve
grafiek (‘stacked graph’). Dat betekent dat het
rode oppervlak niet opgeteld is bij het blauwe
oppervlak. In het geval van de grafiek
‘blockchain totaal’ (Figuur 2) is bijvoorbeeld te
zien dat het merendeel van de expressies
positief is (het oppervlak blauw is groter dan het
oppervlak rood).
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2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

“Wiskundige garanties zijn een stuk veiliger dan

papier’ (Pouwelse)
“Het gebruik van die rechten - de muziek dus
- wordt automatisch getraceerd en uitbetaald.
De betaling wordt vervolgens rechtstreeks
afgehandeld” (Hoorntje).
“Doordat er niet mee geknoeid kan worden,
kan blockchain helpen bij de beveiliging van de
volledig autonome auto” (Pratt)
“De enige horde is de burger. Het gaat nog jaren
duren voordat er voldoende vertrouwen is in zo’n
computergestuurd systeem.” (Yermack)
“Techneuten hebben de onhebbelijke gewoonte
vertrouwen verkeerd te begrijpen. Vertrouwen
is niet iets wat je met technologie alleen op kunt
bouwen” (Hoepman)
“Er zijn dan nog wel grote uitdagingen wat betreft
de privacy van patiënten: gevoelige medische
gegevens kunnen niet zomaar voor iedereen
toegankelijk zijn” (Eenhoorn)
“De bitcoinhandel was bedrog en een zeepbel,
‘enkel goed voor drugsdealers en moordenaars”
(Dimon)
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2015

2016

2017

2018

2019

“Wij hebben berekend dat het een Estse burger
per jaar gemiddeld een volledige week scheelt nu
hij niet allerlei formulieren moet invullen, naar het
stadhuis moet, zijn medische geschiedenis telkens
moet herhalen als hij naar de dokter gaat” (Kotka)
“Ik ben ervan overtuigd dat we straks helemaal
geen geld en contracten meer nodig hebben om
zaken met elkaar te kunnen doen” (Bessems)
“Makelaars, notarissen, verzekeraars, (centrale)
banken, zelfs overheden: weg ermee” (Haegens)
“We proberen allemaal druk CO2-uitstoot te
verminderen, en vervolgens gaan we massaal
cryptovaluta gebruiken die zoveel verbruiken”
(De Vries)
“Het is niet te scherp gesteld als we, in het licht
van de Bijbelse profetie, zeggen dat de digitale
informatie- en communicatie-technologie, waarvan
de smartphone het bekendste en internet het
uitgestrektste onderdeel is, aan de antigoddelijke
machten de gereedschappen aanreikt om de
mens te vernietigen” (Le Comte)
“Tja blockchain... Je kunt een sixpackje bier ook
met een vorkheftruck op het aanrecht zetten. Maar
dat is gewoon niet zo handig’, vatte softwareontwikkelaar Mark van Cuijk puntig samen in De
Correspondent” (Van Cuijk)
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2015

2016

2017

2018

2019

“Eén discussie heette ‘Blockchain: een nieuw

besturingssysteem voor de samenleving’. Van het
helpen van vluchtelingen tot het distribueren van
duurzame energie: blockchain is de oplossing”
(Van Noort).
“De Ridderzaal als locatie onderstreepte het
belang van het evenement. Normaal gesproken
wordt de zaal alleen opengesteld voor speciale,
koninklijke, evenementen” (Betlem)
“Mensen moeten zich niet door negatieve
voorspellingen uit het veld laten slaan. Ja, 90%
van alles wat we proberen faalt. Maar als we niets
proberen, dan komen we nergens” (Kuijpers)
“`Blockchain is een typische hype-cycle. De
banken zien het als een geheime doos van
Pandora. Terwijl er genoeg alternatieven zijn om
data versleuteld te delen” (Ginsel)
“De meest gehypete en minst nuttige technologie
in de geschiedenis van de mensheid” (Roubini)
“Alle toepassingen van blockchain voor identity
management [doen] grote moeite om al die
gevoelige informatie alsnog te verbergen. Alsof
de blockchain eigenlijk een blok aan hun been is”
(Hoepman).
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2015

2016

2017

2018

2019

“Denk aan de robotisering van de arbeidsmarkt
en de samenleving, blockchain, kunstmatige
intelligentie, maar ook personal finance, klimaat
en vervoer. Een van de doelen van de opleiding
is om creatieve, digitale oplossingen te vinden
voor grootstedelijke vraagstukken zoals klimaat,
verkeer, veiligheid en vervuiling” (Meijer)
“De allermooiste toepassing met BLOCKCHAIN
zou de Belastingdienst zijn. .... Als wij dit kunnen
automatiseren en robotiseren, dan komt de hele
wereld bij ons kijken” (Vermeend)
“Blockchain is het nieuwe buzzwoord. Iedereen is
‘ermee bezig’, tot aan het ministerie van Justitie en
Veiligheid aan toe” (Oostveen)
“Het wemelt van de experimenten, in allerlei
branches. Maar toepassingen waarmee nu al echt
structureel geld wordt verdiend zijn er nu nog niet
of nauwelijks” (Van Noort)
“Er zijn nog geen concrete toepassingen op grote
schaal” (Rolvink)
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2015

2016

2017

2018

2019

“We zagen dat je dingen samen moet doen, dat je
moet voorkomen dat er technische fragmentatie
optreedt; dan moet je dezelfde taal spreken”
(Buitenhek)
“Een deltaplan voor blockchain en kunstmatige
intelligentie. We kunnen niet eeuwig leunen op
onze reputatie van watermanagers (Van Zuidam)
“Alles valt en staat dus met de authenticiteit van
de invoer, en de identiteit van de gebruikers. Hier
is dus een enorme rol weggelegd voor traditionele
leveranciers van trust, zoals de notaris, de
accountant, de overheid en de bank” (Muste).
“Blockchain is juist opgezet om dominantie van
één winnaar te voorkomen” (Ferguson)
“Dat grote banken en overheden de technologie
nu proberen te beheersen, zien zij als een
onwenselijke machtsgreep” (Hamers)
“Maar het is niet uit te sluiten dat er varianten
ontstaan die schade toebrengen aan ons
democratische systeem. Wacht dus niet tot
anderen de richting bepalen” (Langley)
“Een subsidie hier, een studiegroep daar, het
is het allemaal nét niet. We willen geen aai
over onze bol, we willen een groot verhaal”
(Netelenbos)
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Reflectie

van hype tegenover die van komende verandering

Vertrouwen

positiviteit. Aan de ene kant wordt blockchain

Vertrouwen kent een zekere opgaande trend,

vaak vergeleken met de internetrevolutie, aan

hoewel het over de drukste periode (8-16) een

de andere kant als een soort totempaal waar

stabiele positiviteit scoort van rond de 75%. Dit

iedereen om heen danst. Hierbij wordt gewezen

is vooral toe te schrijven aan een afname van

op hoe alleen al het noemen van blockchain

items over de bitcoin. Een interessant punt is

aandacht creëert en de geldkraan open zet. Ook

de tweezijdigheid van transparantie. Ook al kan

wordt meer praktisch gewezen op het feit dat

de ware identiteit van een handelende persoon

allerlei meer praktische dilemma’s snel worden

anoniem blijven, en de specifieke inhoud van

weggewuifd in uitspraken over de komende snelle

transacties verbergen, de blockchain biedt wel

adoptie van de blockchain.

en revolutie te zetten. Deze verhouding ligt rond
de half-half, met zelfs een lichte afname van de

een permanent overzicht van alle transacties per
individu. Daarnaast wordt regelmatig gewezen op

Toepassingsbereik

het probleem dat de blockchain dan wel onfeilbaar

Toepassingsbereik kent een hoger, en zelfs

mag zijn, de betrouwbaarheid staat of valt bij de

oplopende positiviteit. Waar aanvankelijk nog

kwaliteit en eerlijkheid van de data-invoer.

regelmatig wordt gewezen op gebrek aan concrete
toepassingen, wordt dit punt gesmoord door

Impact

de breedheid van initiatieven, experimenten en

Impact neem een aantal ‘masterframes’ samen

prototypen.

die de maatschappelijke en economische bijdrage
dekken. Positiviteit is hier hoog, doorgaans boven

Coördinatie

de 75%, al wel met een licht dalende trend. Het

Coördinatie krijgt aandacht vanwege het belang

wegnemen van tussenrelaties en personen vormt

om te komen tot bepaalde standaarden. Ook

de belangrijkste bron van efficiëntie. Dynamische

vraagt blockchain- ontwikkeling en adoptie om

voordelen zijn het stimuleren van innovatie en

regie om afstemming te krijgen binnen beleid,

sectorale verandering (binnen de financiële sector

regulering en communicatie. Een discussiepunt

maar ook daarbuiten, zie onder ‘Toepassing’). Als

hierbij is of deze regie binnen onze samenleving

toenemend probleem wordt gesignaleerd dat de

wel aanwezig is. Het aantal uitdrukkingen in deze

decentrale verificatie en opslag van de blockchain

categorie is beperkt, en de score toont flinke

veel tijd, moeite en energie kost, en dat er betere

wisselingen. Er is hier een licht stijgende trend te

alternatieven voorhanden zijn.

zien, die mede toe te schrijven is aan een sterkere
zichtbaarheid van de regie.

Transformatie
De mate waarin er echt sprake is van
transformatie komt naar voren door uitdrukkingen
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Stakeholders

van de stakeholdergroep wordt vervolgens

De volgende twee delen betreffen de herkomst

bovengewicht van dit masterframe bij de

van de masterframes vanuit twee typen bronnen:

betreffende stakeholdergroep. Dit is vervolgens

de stakeholders (woordvoerders en organisaties)

ook gedaan voor de som van positieve en

en de media (type kranten). Scores per

negatieve masterframes.

gedeeld door dat van het totaal (20%/19%=1.06).
Deze index geeft dan het relatieve onder- of

masterframe staan hieronder.
De resultaten laten markante verschillen zien.
De overheid blijkt dan meer uitgesproken te zijn
over efficiëntie (vooral negatief) en coördinatie
(positief en negatief), en minder te zeggen over
gebrek aan vertrouwen en hype. Er bestaat een
stevig contrast tussen enerzijds de nadruk op
economische kansen vanuit de bankensector en
op ‘revolutie’ en vertrouwen vanuit de zakensector
(energiebedrijven etc), en anderzijds de
signalering van hype en gebrekkige toepassingen
vanuit de (fin)techsector. Wel uit de zakensector,
gevolgd door de kennissector, zorgen over

Tabel 2. Index masterframes per stakeholdergroep

duurzaamheid. De kennissector is sowieso op
alle fronten kritisch: gebrek aan vertrouwen,
efficiëntie en coördinatie, en zorgen rondom de
hype. Journalisten zijn duidelijker positiever, met
uitzondering van één punt niet genoemd door de
kennissector: gebrekkige toepassing. Bij NGO
gaat het maar om een klein aantal observaties,
die vooral positief zijn. Het accent ligt hier op
transparante voedselketens.

Bijgaande tabel geeft voor iedere groep van
stakeholders het relatieve gewicht (index) van de
uitdrukkingen per masterframe. Dit wordt als volgt
berekend: eerst wordt voor een stakeholdergroep
het percentage berekend van het aantal
uitdrukkingen per masterframe in het totaal aantal
uitdrukkingen voor die groep (bijv. uitdrukkingen
door de overheid gaan voor 20% over positief
vertrouwen). Hetzelfde percentage wordt
berekend voor de hele populatie (hierbij is het
aandeel positief vertrouwen 19%). Het percentage
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Uitgesplitst over de tijd zijn wat incidentele

een stuk positiever; banken wat negatiever (door

verschuivingen te zien, met name in het

wat zorgen rond vertrouwen); (fin)tech juist wat

totaalpatroon van negatieve en positieve

positiever (vooral door toepassingen); en kennis

uitspraken (onderste vier rijen). De overheid wordt

nog negatiever (door onduurzaamheid en hype)
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Kranten

De kranten vormen de spreekbuis van de
stakeholdergroepen, naast dat ze hun eigen
mening geven. De eigen mening kent minder
gewicht bij het Financieel Dagblad en Trouw, en
juist veel bij de NRC. Opvallend is het het hoge
aandeel van banken/accountancy bij de Telegraaf,
naast (Fin)tech. De laatste krijgt samen met kennis
veel aandacht bij het Financieele Dagblad.

Door de tijd heen tonen de kranten wat meer
variatie dan stakeholders. Dit is deels toe te
schrijven aan de lagere aantallen. Daarnaast
De kranten laten een gemengd beeld zien. Niet

vormen kranten vooral een spreekbuis van de

verrassend is de positieve toon van de populaire

meningen van anderen. Verwacht (en gehoopt)

krant De Telegraaf, tegenover de kritische scores

kan worden dat dat een spectrum aan meningen

van de Volkskrant en NRC. Het Financieele

afdekt. Het meest constant zijn het Financieele

Dagblad komt kritischer voor het daglicht, omdat

Dagblad, als spreekbuis vooral van (fin)tech en

het een belangrijke spreekbuis is voor Fintech.

ook de kennissector, en Telegraaf, als brenger

Opvallend is hoe kritisch het AD is.

van positief nieuws.
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Stem van DBC

2015

2016

2017

2018

Tabel 6

2019

Persuitdrukkingen van DBC-vrienden bewegen
qua aantal mee met de hele populatie, met
een lichte daling in het aandeel (rond de
25%). Relatieve gewichten per masterframe
(indexwaarden) zijn gegeven voor drie periodes en
het totaal (Tabel 6). Uitspraken zijn wat doorgaans
wat positiever, vooral vanwege minder nadruk op
gebrek aan vertrouwen en hype. Het tijdsverloop
(P1-P2) toont nogal wat variaties, vooral toe te
schrijven aan de kleine aantallen (vooral in P3).
Opvallend is dat de positiviteit een dalende trend
vertoont.
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Stakeholderlijst

Stakeholderlijst

ontwikkelingen rondom blockchain. De belangrijkste scores zijn het aantal

voorkomen, als afspiegeling van de stakeholders in het debat en de

hoog (21) tot laag (2).

uitdrukkingen
afkomstig van
woordvoerders,
verhouding
Deze lijst bevat de namen van woordvoerders die twee of meer keer voorkomen,
als afspiegeling
vandeze
de stakeholders
in en
hetdedebat
en de tussen
ontwikkelingen
meer positieve
en negatieve
uitdrukkingen.
sommige gevallen
alleenpositieve en
rondom blockchain. De belangrijkste scores zijn het aantal uitdrukkingen afkomstig
van deze
woordvoerders,
en deInverhouding
tussenismeer
Deze
lijst bevat
de namen van
die twee
of meerde
keer
organisatienaam
bekend.
De tabel
is geordend
op het aantal
citaties,
van
negatieve
uitdrukkingen.
In woordvoerders
sommige gevallen
is alleen
organisatienaam de
bekend.
De tabel is
geordend
op het
aantal citaties,
van hoog
(21)
tot laag (2).

Naam
Rutger Betlem
Franka Rolvink Couzy , ...
Wouter van Noort; Renée
Postman
Rutger van Zuidam
Axel Arnbak
Jaap-Henk Hoepman
Koen Haegens
Willem Vermeend
Rene Penning de Vries
Representative
Paul Smits
Mark Buitenhek
Johan Pouwelse
Stefan Thomas
Rolinde Hoorntje
Jeroen van Megchelen
Jan Paternotte
Oskar van Deventer
Louis de Bruin
Wouter van Bergen
Hidde Terpoorten

Rol
Financieel Dagblad journalist/ blockchain expert
Journalist

Organisatie
Financieel Dagblad
Financieel Dagblad

Journalist
Entrepreneur
Onderzoeker
Associate professor
Journalist
Ambassadeur van de financiële technologiesector
Boegbeeld
Consultant
Financieel bestuurder
Hoofd betaal- en transactiediensten
BC researcher
CTO/ senior engineer
Freelance journalist
CEO & CTO
Tweede Kamerlid
Onderzoeker
Blockchain Leader Europe at IBM Digital Operations
Journalist
Blockchain specialist

Robert Schuckink Kool
Woordvoerder

Director

NRC
Dutchchain
UvA
Radboud University
de Volkskrant
Staat der Nederlanden
Team ICT
Gartner Onderzoeksbureau
Port of Rotterdam
ING
TU Delft
Ripple
Financieel Dagblad
Ledger Leopard & Tagologic
D66
TNO
IBM
Telegraaf
APG
Trend Invest, Bright New World & Wij
& van Oostveen
De Nederlandse Bank
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DBC #frames Posit ID Cat
1
21 81% 194 6
1
20 90% 114 6

1
1
1
1

1

1

20
15
13
12
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7

70%
73%
38%
8%
55%
90%
78%
89%
89%
78%
88%
50%
100%
88%
100%
43%
86%
86%
86%

151
128
164
223
290
177
67
116
142
213
54
106
295
339
363
129
139
156
251

6
3
5
5
6
1
1
2
1
2
5
3
6
3
1
5
4
6
2

7 100% 340
7 43% 376

2
1

Carl Rohde
Nouriel Roubini
Ron Berndsen
Marco Groot
Sylvain de Crom
Arien van Ginkel
Jamie Dimon
Max Welling
Jim Stolze
Iris van Deinse
Erwin van der Maesen de
Sombreff
Georges de Boeck
Richard Engelfriet
Marieke de Ruyter de
Wildt
Vinay Gupta
Maarten Bloemers
Karin Kersten
Dirk van Vuuren
Anthony van Vliet
Don Close
Redacteur
Pieter Beens
Jheroen Muste
Robert Reinder Nederhoed
Peter Jacobs
Sandra Philippen
Slinger Roijackers
30
27

Verslaggever
Hoogleraar Economie
Head of the Market Infrastructures Policy Dept
Schrijver voor Financieel Dagblad; medeoprichter van
consultancy- en coachingsbureau
Verantwoordelijk voor het B3i-project
Journalist
CEO
Professor Machine Learning
Techcolumnist en ondernemer
Woordvoerder

Het Financieele dagblad
NYU's Stern School of Business
De Nederlandsche Bank (DNB)

Hoofd ruimte en welzijn
RaboResearch
Auteur
Directeur
CEO (bedenker van het Ethereum-protocol)
Oprichter
Blockchain developer
Director
Global Head Trade and Commodity Finance
Senior RaboResearch Food & Agribusiness analyst
Verslaggever
Verslaggever
Oprichter
Oprichter, CEO
CEO
Journalist
Universitair docent informatica en
computerwetenschappen

7 100% 389
7 0% 400
6 67% 69

6
5
2

8daw
Aegon
Reformatorisch Dagblad
JP Morgan
UvA
Aigency
Rode Kruis

6
6
6
6
6
6
6

130
136
248
268
270
286
325

6
2
6
2
5
3
7

Gemeente Zuidhorn
Rabobank
Richard Engelfriet
Agriplace, een boerenplatform dat
certificeren makkelijker maakt
Mattereum
GUTS (Amsterdamse startup)
ABN Amro
Libergy Consulting
ING
Rabobank
Het Financieele dagblad
Reformistisch Dagblad
KrypC Technologies
Bitmymoney
ING
AD

6 83% 372
6 50% 381
6 50% 411

1
2
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

110
145
181
225
288
326
343
394
403
414
126
152
158

4
3
3
2
4
2
2
6
6
3
3
2
6

4 100% 162

5

Universiteit Utrecht
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1

1
1
1

1

50%
83%
100%
67%
100%
100%
100%

100%
80%
100%
100%
20%
100%
100%
60%
60%
100%
100%
50%
100%

David Langley
Sander Klous
Rolf van Wegberg
Chris Skinner
David Yermack
Melanie Swan
Guido van Staveren van
Dijk

Onderzoeker Internet, Innovatie en Strategie bij TNO en
de Professor bij Rijksuniversiteit Groningen.
Managing director Big Data Analytics
Research scientist
Fintechgoeroe
Hoogleraar
Hoogleraar en oprichter
Founder funder

Niall Ferguson
Marc Hijink

Professor of Economic and Financial history
Journalist

Errol Keyner
Margriet Oostveen
Jelle Brandsma
Albert Röell
Tobias Disse
Charlotte Verlouw
Niels Waarlo
Erik Jens
Christopher Brewster

Adjunct-directeur
Journalist
Journalist
Non Executive Director of the Board
CEO & co-founder
Verslaggever
Verslaggever
Onderzoeker
Senior onderzoeker

Steve Wilson
Teunis Brosens
Joost Schuttelaar
Andrew Hessel
Paul Bessems
Verhagen
Chris Huls

Onderzoeker
Principal Economist
Managing Partner; runt de online divisie.
CEO
Organisatiedeskundige
Journalist
BLOCKCHAINspecialist
Hoogleraar financiën en adviseur van het Chinese
kabinet
Voormalig VVD-minister en Europees commissaris

Ba Shusong
Neelie Kroes
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TNO
KPMG
TNO
freelance
Stern School of Business, New York
Institute for Blockchain Studies
Moyee Coffee
Hoover Institution, Stanford
University
NRC
Vereniging voor Effectenbezitters
(VEB)
de Volkskrant
Trouw
dopay
Kryha
Trouw
De Volkskrant
LuxuryFintech
TNO
Constellation Research (Strategic
Advice)
ING
Schuttelaar & Partners
Humane Genomics
freelance
de Volkskrant
Rabobank
Chinese kabinet
Staat der Nederlanden
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4
4
4
4
4
4
1

1

1

0%
100%
50%
25%
50%
100%

171
175
191
195
200
203

5
2
5
3
5
5

4 100% 261

4

4 75% 289
4 50% 300

5
6

4
4
4
4
4
4
4
4
3

75%
100%
75%
100%
100%
100%
75%
100%
100%

318
330
331
356
392
398
421
431
108

2
6
6
2
3
6
6
3
5

3
3
3
3
3
3
3

0%
67%
67%
100%
100%
67%
100%

117
124
140
150
167
185
186

3
2
2
3
4
6
2

3 100% 187
3 67% 214

1
1

Farid Tabarki
Menno van Leeuwen
Frank Schuil
Melanie Swan
Kenneth Rogoff
Balázs Bodó
Rick Schmitz
Commentator
Dennis Doeland
Huib Boissevain
Theo Besteman
IPS
Bert Doppenberg
Eva Piller
Maarten Velthuijs
Joost Volker
Ruben Eg
Egbert-Jan Sol
Leonard Franken
Bart van Zoelen etc
Spencer Bogart
Sander van Loosbroek
Sheel Mohnot
Sander de Jong
Carolien de Brocke
Wilfred Nagel
Pieter Verhagen
Maarten Everts
Cornélie Arnouts
Joby Weeks
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Trendwatcher en oprichter
Fintech startups scout
Medeoprichter digitale betalingsplatform
Amerikaanse BLOCKCHAIN-onderzoeker
Professor of Economics
Researcher
Co-founder
Redactie
Technologie-adviseur
Director
Journalist
Journalist
Manager kraamzorg
Adviseur blockchain in de zorg: Mijn Zorg Log
Chairman
Lead product manager Import/Export
Verslaggever
Director of Innovation
Responsible for Innovation Hub AFM
Journalist
Partner
Directeur
Partner
Directeur
Adviseur
Bestuurder (met pensioen)
Business Development Manager Blockchain; Program
Manager Techruption Blockchain Program Brightlands
Onderzoeker informatiebeveiliging bij TNO en
verbonden aan de Universiteit Twente.
Cornélie Arnouts advocaat MRE MRICS
Bitcoinmiljonair

Studio Zeitgeist
ABN Amro
Safello
Singularity University
Harvard University
UvA
LegalThings
NRC
DDMCA
Annexum
Telegraaf
Reformatorisch Dagblad
Liemerscare
Zorginstituut
stichting Forus
Rabobank
De telegraaf
TNO Innovation for life
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Het Parool
Blockchain Capital, beleggingsfonds
Cegeka, IT bedrijf
500 Startups
Fairfood
KBC Bank & Verzekering
ING

1

1
1

1
1

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100%
100%
67%
100%
67%
33%
100%
67%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
0%
100%
100%
100%

230
233
241
246
253
262
265
281
296
310
313
321
345
346
374
379
380
63
68
96
101
102
103
109
111
113

3
2
3
5
5
5
3
6
4
2
6
5
4
7
7
2
6
5
1
6
3
3
3
7
2
2

TNO

2

0% 118

5

TNO
Dentons Boekel Vastgoed
freelance

2 0% 119
2 100% 123
2 100% 127

5
2
3
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Ruud Koornstra
Pallas Agterberg
Mark Bressers
Henk Snapper
Joost van Keulen
Marco Visser. etc
Peter de Ruiter
Laura Wismans
Representative
Perry Smit
Chris van Houten
Jan Bouwens
Daniel Diemers
Maxim Februari
Kevin Poe
Ralph Hamers
Bas Wisselink
Bas Eenhoorn
Jimmy Robertson
Harrie Vollaard
Don Ginsel
Siim Sikkut
Campbell Harvey
Don Tapscott
Derk Sauer
Anke Kuik
Peter de Waard
Luca de Bruyn
Rinke Hendriksen
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Energiecommisaris, duurzaam ondernemer
Directeur strategie
Directeur Regeldruk en ICT-Beleid
Henk Snapper, bestuurder ziekenhuis
Wethouder Economie en Innovatie
Journalist
Schrijver van het boek Bitcoins
Journalist
Blockchainplatform Adel
Bedrijfsadviseur
Voormalig muziekuitgever van RightsShare, tot 2000
werkzaam bij Buma/Stemra
Hoogleraar accountancy
Partner
Nederlands filosoof
Automatiseerder
CEO
Advisory board member
Nationaal Commissaris Digitale Overheid
Lab director bij een van de vier grootste banken van
Zweden
Innovatiemanager
Founder and CEO
Hoogste adviseur van de Estse premier op het gebied
van digitalisering
Professor of Finance
Canadese blockchain goeroe
Publisher
Founder
Journalist
Student
Researcher

freelance
Alliander
Ministerie van Economische Zaken
UMCG
Stad Groningen
Trouw
freelance
nrcq.nl
Adel
Kamer van Koophandel
RightsShare
UvA
PwC
freelance
CGI Group
ING Group
NXT Foundation
Staat der Nederlanden
SEB
Rabobank
Holland Fintech innovatieclub
Estse Staat
Duke University
CEO of The Tapscott Group
The Moscow Times
Faktor identity management platform
de Volkskrant
Tilburg University
BlockchainTalks
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1
1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
50%
50%

133
144
146
147
148
153
157
165
184
188

3
4
1
5
1
6
6
6
3
1

2
2
2
2
2
2
2
2

100%
100%
100%
100%
50%
100%
0%
50%

190
192
202
215
219
220
222
227

3
5
2
6
2
2
3
1

2 50% 232
2 100% 235
2 0% 236

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

1
5
5
6
4
6
5
5

100%
0%
100%
50%
100%
50%
50%
100%

242
245
249
250
257
269
271
273

Sander van Mersbergen
René Heuven
Hein Siemerink

Journalist
CEO
CEO

Patrick Lemmens

Fondsbeheerder

Jeroen van Oerle
Jim Tehupuring
Alex de Vries
Maarten Schinkel
Jiri Haanen
Pieter van Erven Dorens
John van den Heuvel
Sjoerd den Daas
Chen Lei
Karen Kersten
Sunny Lu

Fondsbeheerder
Owner
Founder
Journalist
Journalist
Journalist
Journalist
Journalist
CEO
Global Head of Trade & Commodity Finance
CEO
European Commissioner in charge of Digital Economy
and Society
CIO
Financieel planner en publicist
Woordvoerder
Sr. Mgr., Communication Circuits and Systems
Founder
Managing director innovatie
Owner
Verslaggever
Denktank founder
Directeur
Minister
Verslaggever
Verslaggever
Inkoop
CEO

Mariya Gabriel
Stephen Donnelly
Ramón Wernsen
Dennis Verschuren
Daniel Friedman
Bart Verschoor
Ivar Wiersma
Herman van der Meulen
Vincent Everts
Martin Aarnoudse
Dirk Scheringa
Sigrid Kaag
Eefje Savelkoul
Hand van
der Beek
Frans
Pannekoek
Nanne Dekking
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AD
Inmote
AFS Group
Robeco's Global FinTech Equitiesfonds
Robeco's Global FinTech Equitiesfonds
ProBeleggen
Digiconomist
NRC
NRC
Telegraaf
Telegraaf
Financieel Dagblad
Xunlei
ABN Amro
VeChain
European Union (EU)
Spectral
Financial Planning 4 All
VGZ
IBM
Seal
ING
Herman van der Meulen Fietsen
De Telegraaf
Techthics
DS Factoring
Ministerie voor Buitenlandse Handel
Metro
Het Parool
Tony's
Chocolonely
Artory
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1

1

2 100% 276
2 0% 279
2 100% 291

6
3
2

2 100% 292

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100%
50%
0%
50%
0%
100%
0%
0%
50%
100%
100%

293
301
302
304
306
309
316
322
323
327
328

2
2
3
6
6
6
6
5
3
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

335
338
342
347
354
357
371
373
386
393
401
405
413
418
420
437

1
3
4
4
4
3
2
4
6
3
2
1
6
6
4
4

Colofon
Arnoud Lagendijk
Professor Economic Geography, Radboud University
Henk-Jan Kooij
Senior researcher Centre for Urban Research, Radboud University
Bas Hillebrand
Professor Marketing Management and Innovation, Radboud University
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