Blockchain: organisatiemodel
van de toekomst
1-daagse masterclass, exclusief voor de
mediasector (max. 15 deelnemers)
15 januari 2019

Inleiding
In de context van digitalisering, globalisering en verduurzaming is Blockchain een
disruptieve technologie die kan worden toegepast in een fundamenteel nieuw
organisatiemodel (Weconomics), zodat je vertrouwen, werk en economie opnieuw
kunt organiseren zonder dat complexiteit en bureaucratie toenemen. In een realiteit
waarin de organisatiekosten toe- en de transactiekosten afnemen, zullen
transacties en werkorganisaties over 5-10 jaar fundamenteel anders georganiseerd
worden.

Doel
Het doel van deze masterclass is:
•

Introductie in Blockchain Organiseren.

•

Een gedetailleerder inzicht krijgen in en ervaren wat Blockchain betekenen
voor je organisatie, functie en persoonlijk leven.

•

Contact leggen met collega’s in je sector die geïnteresseerd zijn in dit thema,
ideeën delen.

•

Werken met cases en praktijksituaties uit de mediawereld.

•

Leren wat belangrijk is om een Blockchainprogramma te kunnen starten om
een nieuwe organisatie te ontwerpen die geschikt is voor de nieuwe context
(digitale) toekomst.

Doelgroep
Strategen, innovatieprofessionals, beleidsmakers, management & staf, business- en
softwareontwikkelaars (zoals: Data Protection Officers, HR, juridisch, inkoop,
facility management en financiën).
Deze masterclass is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het
ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe organisatievormen die moeten aansluiten bij
opkomende contexten en technologieën.

Groepsgrootte
De Mediafederatie Academy is erop gericht een maximaal resultaat voor de
deelnemers te realiseren qua interactie en relevantie. De groepsgrootte is daarom
maximaal 15.

Vorm
De masterclass is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de
deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk, use cases en/of een Blockchain
case.

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organiseren voor Managers’.

Aanmelden?
www.mediafederatie.nl/agenda

Ter inspiratie:
•

https://weconomics.org/media/

•

https://weconomics.org/blockchain/

Programma
09.00-09.30 uur | Inleiding en context
• Digitale transformatie en het wegnemen van frictie
• Technologie verandert bestaande organisatiemodellen
09.30-11.00 uur | Wat is Blockchain?
• Blockchain basics
• Verschillende Blockchains
• Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor beter niet?
11.00-11.15 uur | Pauze
11.15-12.15 uur | Waarom Blockchain?
• Organisatie van vertrouwen
• Perspectief op Nieuw Organiseren
• Welke organisatieproblemen kunnen we ermee oplossen?
12.15-12.30 uur | Vragen over het ochtendprogramma
12.30-13.15 uur | Broodjeslunch
13.15-14.45 uur | Blockchain in praktijk
• Blockchain case ‘Media voor Vak & Wetenschap’

14.45-15.15 uur | Blockchain in praktijk
• Domein: fintech, organisatie van werk, overheid en supply chain
etc.
• Functie: identity management, documenten, smart contracts
• Mogelijkheden: strategie en kansen van Blockchain benutten
• Wat betekent het voor je businessmodel?
15.15-15.30 uur | Pauze
15.30-16.30 uur | Blockchain Lead en Projecten
• Digitale agenda, digitaal leiderschap en pionierschap
• Projectmatige aanpak van Blockchain Organiseren
• Blockchain Lead en omgaan met hypes en weerstanden
• Hoe begin ik morgen een project en hoe beweeg ik?
16.30-17.00 uur | Vragen en dialoog
17.00-18.00 uur | Borrel

Aanmelden?
www.mediafederatie.nl/agenda

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de masterclass te
halen wordt aan de deelnemers het volgende gevraagd:
•

Quickscan invullen voor mogelijk Blockchainproject / use case.

•

Inlezen: Informatie, white paper en artikelen over Blockchain.

Resultaat
Het resultaat van deze masterclass is dat je antwoorden kunt geven op vragen over
nut en noodzaak van Blockchain voor je organisatie, klanten en netwerk en/of een
begin kunt maken met het opzetten van een Blockchainprogramma voor je
organisatie, klanten of netwerk.

Kosten
•

Deelnemers die werkzaam zijn bij lidbedrijven van GAU, GEU, MMA en NDP
Nieuwsmedia betalen slechts € 299,-*

•

Deelnemers die werkzaam zijn bij een MVW-lidbedrijf kunnen op kosten van
MVW deelnemen*

•

Niet-leden betalen € 598,-*

•

Prijzen zijn exclusief btw en inclusief broodjeslunch, borrel en het boek
‘Blockchain Organiseren voor Managers’ t.w.v. € 20,-. De betalings- en
annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.*

Locatie
De masterclass vindt plaats bij de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC
Amsterdam.

n? www.mediafederatie.nl/agenda

Aanmelden?
www.mediafederatie.nl/agenda
*Betalings- en annuleringsvoorwaarden:
Na deelname ontvang je van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een vervangende collega in
jouw plaats te laten deelnemen indien je ons hierover informeert. Je kunt je zonder kosten afmelden
tot 10 werkdagen voor de bijeenkomst. Bij afmelding 6 t/m 9 werkdagen voor de bijeenkomst wordt
75% en bij afmelding 0 t/m 5 werkdagen wordt 100% in rekening gebracht. Voor MVW-leden vervalt
bij afmelding binnen 5 werkdagen de korting van € 299,-. Dit bedrag wordt dan alsnog in rekening
gebracht.
Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn
scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.

De trainer
Paul Bessems brengt Blockchaintechnologie en
organisatiekunde samen om maatschappelijke problemen op te
lossen. Hij is een internationaal spreker, Blockchain consultant,
trainer en (co-)auteur van meer dan tien managementboeken.
Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen en
ontwikkelen van nieuwe organisatievormen die beter aansluiten
op de nieuwe context (data economie) en 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 is Blockchain Organiseren, waarom is het
belangrijk, wat kan ik er wel (en niet) mee, en hoe start ik een project?’
Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook fellow en bestuursvoorzitter van de
Weconomics Foundation. Weconomics faciliteert de transitie naar een duurzame
welvaart. Het is een netwerk van pioniers die zelfstandig én samen bijdragen aan de
verduurzaming van onze welvaart. Kern hierbij is de ontwikkeling en inzet van
organisatietechnologie zoals Blockchain. Daarnaast is Paul ook CEO van Weconet
Technologies BV, een spin-off van de Weconomics Foundation. Dit bedrijf houdt zich
bezig met de aanleg van een algemene data-nutsvoorziening en vertaalt nieuwe
technologie naar concrete toepassingen. Ten slotte is hij ook founder van The Institute
for New Organizational Thinking.
Paul studeerde organisatiekunde aan de TUE. In 1992 introduceerde hij de Harvard
Case Methode in Nederland en zette hij onder andere masterprogramma’s en
promotieonderzoeken op. In 1992 start hij Buro Staff Support, zijn eerste professionele
community. Daarna draagt hij bij aan het opzetten van tientallen professionele
communities. De laatste jaren werken deze communities steeds meer met
Blockchaintechnologie.
Voor aanvullende informatie en voorbeelden zie www.paulbessems.com.

