
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Blockchain mania

Author(s)
van Bussel, Geert-Jan

Publication date
2017
Document Version
Final published version
Published in
IP: Vakblad voor Informatieprofessionals
License
Other
Link to publication

Citation for published version (APA):
van Bussel, G-J. (2017). Blockchain mania. IP: Vakblad voor
Informatieprofessionals, 2017(6), 33.
https://informatieprofessional.nl/column-blockchain-mania/

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/c81af0ec-fffb-4ea9-9000-c72e4ae310cc
https://informatieprofessional.nl/column-blockchain-mania/


x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x
x
x

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x
x
x

06 / 2017 | IP | vakblad voor informatieprofessionals - 33

Geert-Jan van Bussel

waarstrategieën en de inrichting 
van een technische infrastructuur 
die de blijvende toegankelijkheid 
van die originelen regelt. Maar dan 
kan juridisch bewijs ook worden ge-
realiseerd door de archivering van 
de originelen in die archiverings-
omgeving, vooral omdat de opslag 
daar contextueel plaatsvindt. Een 

blockchain doet dat in principe niet.
Daarnaast kan in een blockchain opge-
nomen informatie niet vernietigd worden, 
waardoor de wettelijke verplichting tot 
vernietiging niet kan worden uitgevoerd. 
De vernietiging van de originelen (wat for-
meel zou moeten) breekt de blockchain 
omdat een vergelijking van de hashes van 
de ‘originelen’ en de blockchain niet lan-
ger mogelijk is.
Dat alles doet de vraag rijzen wat het nut 
van die blockchain is.
Met de technologie is weinig mis. Voor 
archivering is een ‘private blockchain’ no-
dig, maar in de meeste oplossingen is dat 
standaard. Er is dan beperkte toegang tot 
de blockchain, bijvoorbeeld de partners in 
een ketenorganisatie. Er moeten voorzie-
ningen zijn voor contextueel gebruik van 
een blockchain en voor behoud van in-
formatie, bijvoorbeeld een koppeling met 
een zaaksysteem, recordsmanagement-
applicatie of een eDepot-applicatie. Bij 
de meeste experimenten met blockchain-
technologie is hiervan geen sprake.
De vraag wat het doel is van de blockchain 
wordt te weinig gesteld in de ‘mania’ om 
de nieuwe technologie te gebruiken. Als 
dat doel met traditionele databasetech-
nologie kan worden gerealiseerd, waarom 
dan een complexe blockchain gebruiken? 
Voor archivering de belangrijkste vraag. <

‘In een blockchain 
opgenomen 
informatie kan 
niet vernietigd 
worden, waardoor 
de wettelijke 
verplichting tot 
vernietiging niet 
kan worden 
uitgevoerd’

Blockchain Mania

Eind 2016 publiceerde Victoria 
Lemieux, associate professor aan 
de University of British Columbia 
in Vancouver, in Records Manage-
ment Journal een artikel over ‘trus-
ted records’ en de rol van block-
chaintechnologie. Dat artikel kwam 
op een moment dat de blockchain een 
‘hype’ werd.
Een blockchain is een database (een 
register, ‘ledger’) waarin meerdere, we-
reldwijd verspreide computers samen-
werken om versleutelde blokken infor-
matie (‘blocks’) op te slaan. Elk nieuw 
blok bevat via versleutelde coderingen 
(‘hashes’) ook de codering van het blok 
ervoor. Zo ontstaat een keten (’chain’) 
met volledige en onmuteerbare informa-
tie. Bij de bitcointoepassing (waarin de 
technologie voor het eerst gebruikt werd) 
is deze database publiek toegankelijk. 
De essentie van de technologie is dat 
informatie decentraal wordt bewaard, au-
thentiek en integer is en niet kan worden 
gemuteerd. Ideaal voor bewijs en archive-
ring, want de authenticiteit, integriteit en 
bereikbaarheid van de informatie worden 
gewaarborgd.
Lemieux plaatst er kanttekeningen bij. Ze 
wijst op de kwetsbaarheid van de block-
chain voor manipulatie van timestamps, 
ongeautoriseerd toevoegen van malware 
computers in de distributiekanalen en 
problemen in het managen van digitale 
handtekeningen. Ze merkt op dat vele 
toepassingen vereisen dat de ‘origine-
len’ worden bewaard om te controleren 
of de hashes juist zijn. Dat vereist de 
aanwezigheid van digitale archieven, be-
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methodes? Op deze manier zijn de uit-
komsten van de big data-analyse goed 
te controleren. 

Het gedachtegoed van Hebeler bevat tot 
slot nog twee onderdelen die een belang-
rijke rol spelen bij de vijf genoemde pij-
lers. Dit zijn architectuur (hoe brengen 
we de middelen, technologieën en data 
effectief bij elkaar?) en proces (volgens 
welke stappen wordt deze architectuur 
ontworpen?).

Tot slot
De lessons learned van dit congres: pro-
beer als organisatie of informatieprofes-
sional in het big data-landschap vooral 
eerst jouw eigen data te begrijpen. Alle 
ontwikkelingen en oplossingen rond nieu-
we, interessante methodes volgen hierna 
pas. Gebruik methodes om waarde aan 
je data te geven en informatie te creëren. 
Ga daarbij ook vooral aan de slag in de 
juiste context. Vanuit information gover-
nance denk je immers na waarom je jouw 
data hebt verzameld of geproduceerd. Een 
duidelijk(er) zelfbewustzijn helpt in mijn 
ogen als eerste stap om in het big data-
landschap aan de slag te gaan.
Bewust leg ik hier de nadruk op zelfbe-
wustzijn, en daarmee op het persoonlijke 
aspect. De big data-revolutie waarmee 
Thornton A. May het congres begon, 
heeft namelijk ook een menselijke kant. 
De boodschap van May was dan ook om 
goed naar jezelf te kijken. We zitten mid-
den in een enorme revolutie – en die wil-
len we samen met elkaar ontdekken en 
begrijpen. Dat kan alleen door elkaar ook 
te helpen. En steeds gezamenlijk nieuwe 
dingen te leren. <

* Business Intelligence And Big Data. Q4 2012. Base: 634 

business intelligence users and planners.
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geen zin meer. De meeste bedrijven rich-
ten zich echter vooral op de methodes. 
Een ideale (combinatie van) methode(s) 
en de inzet ervan is er nu gewoonweg 
nog niet. Wel kon Hebeler bijvoorbeeld 
al vijftig verschillende methodes voor 
machine learning opnoemen. Methodes 
kunnen altijd wel een antwoord of een 
uitkomst geven. Maar de vraag wat op 
welk moment gewenst is, ligt nog open.

>  De derde pijler omvat technologieën. 
Deze zijn bedoeld om de methodes 
te implementeren en omvatten onder 
andere semantiek, veiligheid en op te 
stellen ‘libraries’ (om organisatiebrede 
begrippen en bijbehorende definities in-
zichtelijk te maken).

>  Om technologieën te laten werken, zijn 
middelen nodig. Dit is pijler vier. Er is 
bijvoorbeeld computerkracht nodig 
vanuit een goede infrastructuur (zoals 
het netwerk en aanwezige platformen).

>  Als vijfde en laatste pijler is context be-
langrijk. Het domein van de betreffende 
hoeveelheden data moet duidelijk zijn. 
Dit geldt ook voor wat je wilt bereiken. 
Wat willen we aantonen of oplossen 
door middel van de door ons gekozen 

genstelling op te lossen? Vanuit mijn rol 
als informatieprofessional, en met het idee 
om los te komen van het software gericht 
denken, sprong er voor mij één presenta-
tie uit. John Hebeler, Chief Data Scientist 
van Lockheed Martin, schetste vijf pijlers 
om big data (analytics) succesvol in te 
zetten. De bijbehorende benadering is in 
mijn optiek voor iedere organisatie een 
goede basis omdat elke nieuwe pijler lo-
gisch uit de voorgaande voortkomt.
>  Het belangrijkste uitgangspunt is de 

eerste pijler rondom de data zelf. Data 
moet tegenwoordig centraal staan. 
‘Data centraal stellen’ omvat onder 
andere het onder controle krijgen en 
beheersen van volume, verschillende 
formats, karakteristieken (waarheids-
getrouwheid, fouten/defecten/ontbre-
kende data, tijdigheid), toegang en on-
derlinge relaties. 

>  De tweede pijler betreft methodes. De 
methodes zijn bedoeld om waardes aan 
de data toe te kennen. Hier vallen bij-
voorbeeld Artificial Intelligence (AI) en 
machine learning onder. Wanneer de 
data van pijler 1 niet op orde is, hebben 
de methodes uit de tweede pijler dus 

 DATASTROOMKAART 
Op het KNVI Jaarcongres 2016 presenteerde Justin van der Vlies tijdens de Young Talent-track zijn 
afstudeerproject. Voor de opleiding Informatiedienstverlening en -management aan de Haagse 
Hogeschool ontwikkelde hij een Datastroomkaart. Van der Vlies werkt bij Waternet in Amsterdam, 
waar hij ook zijn afstudeeropdracht heeft uitgevoerd. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag met de 
ontwikkeling van een Objecttypenbibliotheek voor Waternet.
Voor zijn afstudeerproject heeft Van der Vlies een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle 
databronnen binnen Waternet. Daartoe bracht hij alle datastromen van één proces in kaart. Vervol-
gens heeft hij dit voorbeeld doorontwikkeld tot een generieke aanpak. Op deze manier wil hij duide-
lijkheid scheppen rond alle mogelijke databronnen binnen een proces.
Een datastroom geeft aan waar eventuele knelpunten liggen en waar dus ook mogelijke winst te be-
halen is om het proces te optimaliseren. Want gebruiken medewerkers binnen een bepaald proces 
wel allemaal dezelfde informatie? En is dit de gewenste informatie? Deze vragen wilde Van der Vlies 
per voorbeeldproces beantwoorden door te kijken naar het verloop van de onderliggende data. Dit is 
immers de basis waaruit informatie ontstaat.
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5 pijlers om big data (analytics) succesvol in te zetten
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