2-daagse masterclass

Blockchain in Business

Wat leert u in deze
masterclass?

Zinvol aan de slag met blockchain in uw organisatie
Inschrijven
Prijs

Data en locaties

Tweedaagse masterclass: € 1.595,-*

• U krijgt inzicht in deze opkomende technologie en wat de

meerwaarde is voor uw organisatie;
• Wat de impact van blockchain op uw organisatie is op korte

en lange termijn;

* Prijs exclusief BTW en inclusief documentatie,
verfrissingen en lunch, maar exclusief een
eventuele hotelovernachting.
U kunt zich op onze website inschrijven.

20 en 21 juni 2017
Bergse Bossen in Driebergen
3 en 4 oktober 2017
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
12 en 13 december 2017
Bergse Bossen in Driebergen
13 en 14 maart 2018
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

• Wat de voordelen van blockchaintechnologie zijn ten opzichte

van bestaande technologie en infrastructuur;
• Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u de

werking van blockchain;
• Hoe bestaande waardeproposities en verdienmodellen

veranderen;

Algemene informatie
Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop van de
masterclass een Heliview-certificaat van
deelname.

Tijden

Voor beide dagen geldt:

• Wat de impact van wet- en regelgeving en uw compliancy is;
• Hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in

Inloop met koffie
Aanvang
Einde

uw organisatie te positioneren;

08:30 uur
09:00 uur
17:00 uur

Annuleringsvoorwaarden

Tot 15 werkdagen voor de masterclass kunt
u tegen annuleringskosten van € 100,- (excl.
BTW) annuleren. Als u na deze dag annuleert
bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is altijd
toegestaan.
Wanneer het minimale deelnemersaantal niet
wordt behaald, behoudt Heliview Training zich
het recht om deze editie te annuleren. U wordt
dan uiteraard kosteloos omgeboekt naar een
volgende editie.

• Hoe u zelf in uw organisatie aan de slag kunt met blockchain.

Data en locaties
Kijk voor de verschillende data waarop deze masterclass
plaatsvindt op de achterzijde van de folder.

blockchain.heliview.nl

Voor meer informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Deelnemers
Delivery & Service: +31 (0)76 - 548 40 20 of deelnemers@heliview.nl
Voor meer informatie over de masterclass neem contact op met Kim Lucassen:
+31 (0)76 - 548 40 59 of kim.lucassen@heliview.nl
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2-daagse masterclass

Blockchain in Business
Zinvol aan de slag met blockchain in uw organisatie

Programma

Deze masterclass is ontwikkeld voor:
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwerpen en plannen van de bedrijfsvoering, informatievoorziening of ICT-services. Te denken valt aan functies zoals:

DAG 1

DAG 2

Blok 1 Een inleiding in blockchain

De impact van blockchain op bestaande
markten

Wat is blockchain?
Met de komst van de blockchain technologie is een nieuw tijdperk aangebroken in de
wereld van de automatisering, vergelijkbaar met de opkomst van het internet in de jaren
90. Deze nieuwe vorm van automatisering zorgt voor grote veranderingen in de primaire
processen en bedrijfsvoering van organisaties. Desondanks is de kennis waarover
organisaties op dit moment beschikken nog erg gering. Weet u wat de impact van
blockchain op uw sector is? Wat dit voor uw organisatie betekent? En wat de meerwaarde
is voor uw organisatie ten opzichte van bestaande technologieën en infrastructuren?
Deze praktische masterclass neemt u in twee dagen mee in de wereld van blockchain.
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u hoe blockchain in de praktijk werkt
en hoe u het toepast. U leert de juiste strategie te kiezen en welke stappen u moet
doorlopen om blockchain succesvol in uw organisatie te implementeren. Kortom u leert
hoe u zelf zinvol aan de slag kunt gaan met blockchain in uw organisatie.

Blok 3 Impact op uw sector

Financieel managers
Lijnmanagers
• Enterprise architecten
• Informatiemanagers
• Procesmanagers
• Programmamanagers

Business analisten
Innovatiemanagers
• IT managers
• Service & delivery managers
• Contract- en inkoopmanagers
• Functioneel beheerders

•

•

•

•

Wat is er zo ontwrichtend aan deze technologie?
Hoe werkt blockchain?

Hoe wordt blockchain in verschillende sectoren
toegepast?

Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor
uw sector?

Hoe ziet de toekomst eruit met decentrale
systemen?

Waarom mag u deze masterclass niet missen?
•

Praktijkopdracht
Ervaar hoe blockchain in de praktijk werkt

Blok 4 Implementatie
Hoe ziet de roadmap voor uw organisatie eruit
waarlangs blockchain kan worden ingevoerd?

U leert hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in uw organisatie te
positioneren

• Naast theorie gaat u zelf aan de slag met praktijkopdrachten
• U kunt met vakgenoten sparren over praktische problemen en een plan van aanpak
• U krijgt veel persoonlijke aandacht door de kleine groepsgrootte

Blok 2 Toepassing en werking in
de praktijk

Uw trainer

Martijn Bolt is gespecialiseerd in blockchain en cryptocurrency
technologie. Hij zorgt bij organisaties voor een vloeiende
digitale transformatie bij de adoptie en implementatie van
innovaties. Dit doet hij door bedrijfsprocessen en verdienmodellen in passend tempo te vernieuwen. Tevens is hij een
ervaren verandermanager en heeft hij verschillende organisaties
geholpen bij hun transitie naar professioneel informatiemanagement. Martijn heeft op diverse media gepubliceerd,
verschillende toepassingen ontwikkeld en treedt regelmatig
op als gastdocent.

blockchain.heliview.nl

Hoe kiest u de juiste strategie?

De basis van blockchaintechnologie

Wat is de impact op bestaande waardeproposities en verdienmodellen?

Welke verschillende soorten blockchain en
decentrale systemen zijn er?

Hoe overtuigt u het hoger management en
medewerkers hiervan?

Smart contracts

Hoe kunt u zelf zinvol aan de slag met
blockchain in uw organisatie of project?

Incompany

Wij organiseren deze masterclass ook graag incompany voor u. De inhoud wordt dan
afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie. Interesse? Neem dan contact
op met Kim Lucassen: +31(0)76 548 40 59 of kim.lucassen@heliview.nl.

Andere toepassingsmogelijkheden en de invloed
van bestaande wet- en regelgeving

Praktijkopdracht
Het toepassen van blockchain in de praktijk

Praktijkopdracht
Bepaal een waardepropositie met blockchain
voor uw klanten en de stappen naar
implementatie

blockchain.heliview.nl

blockchain.heliview.nl

2-daagse masterclass

Blockchain in Business
Zinvol aan de slag met blockchain in uw organisatie

Programma

Deze masterclass is ontwikkeld voor:
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwerpen en plannen van de bedrijfsvoering, informatievoorziening of ICT-services. Te denken valt aan functies zoals:

DAG 1

DAG 2

Blok 1 Een inleiding in blockchain
Wat is blockchain?
Met de komst van de blockchain technologie is een nieuw tijdperk aangebroken in de
wereld van de automatisering, vergelijkbaar met de opkomst van het internet in de jaren
90. Deze nieuwe vorm van automatisering zorgt voor grote veranderingen in de primaire
processen en bedrijfsvoering van organisaties. Desondanks is de kennis waarover
organisaties op dit moment beschikken nog erg gering. Weet u wat de impact van
blockchain op uw sector is? Wat dit voor uw organisatie betekent? En wat de meerwaarde
is voor uw organisatie ten opzichte van bestaande technologieën en infrastructuren?
Deze praktische masterclass neemt u in twee dagen mee in de wereld van blockchain.
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u hoe blockchain in de praktijk werkt
en hoe u het toepast. U leert de juiste strategie te kiezen en welke stappen u moet
doorlopen om blockchain succesvol in uw organisatie te implementeren. Kortom u leert
hoe u zelf zinvol aan de slag kunt gaan met blockchain in uw organisatie.

Blok 3 Impact op uw sector
De impact van blockchain op bestaande
markten

Financieel managers
Lijnmanagers
• Enterprise architecten
• Informatiemanagers
• Procesmanagers
• Programmamanagers

Business analisten
Innovatiemanagers
• IT managers
• Service & delivery managers
• Contract- en inkoopmanagers
• Functioneel beheerders

•

•

•

•

Wat is er zo ontwrichtend aan deze technologie?
Hoe werkt blockchain?

Hoe wordt blockchain in verschillende sectoren
toegepast?

Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor
uw sector?

Hoe ziet de toekomst eruit met decentrale
systemen?

Waarom mag u deze masterclass niet missen?
•

Praktijkopdracht
Ervaar hoe blockchain in de praktijk werkt

Blok 4 Implementatie
Hoe ziet de roadmap voor uw organisatie eruit
waarlangs blockchain kan worden ingevoerd?

U leert hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in uw organisatie te
positioneren

• Naast theorie gaat u zelf aan de slag met praktijkopdrachten
• U kunt met vakgenoten sparren over praktische problemen en een plan van aanpak
• U krijgt veel persoonlijke aandacht door de kleine groepsgrootte

Blok 2 Toepassing en werking in
de praktijk

Uw trainer

Martijn Bolt is gespecialiseerd in blockchain en cryptocurrency
technologie. Hij zorgt bij organisaties voor een vloeiende
digitale transformatie bij de adoptie en implementatie van
innovaties. Dit doet hij door bedrijfsprocessen en verdienmodellen in passend tempo te vernieuwen. Tevens is hij een
ervaren verandermanager en heeft hij verschillende organisaties
geholpen bij hun transitie naar professioneel informatiemanagement. Martijn heeft op diverse media gepubliceerd,
verschillende toepassingen ontwikkeld en treedt regelmatig
op als gastdocent.

blockchain.heliview.nl

Hoe kiest u de juiste strategie?

De basis van blockchaintechnologie

Wat is de impact op bestaande waardeproposities en verdienmodellen?

Welke verschillende soorten blockchain en
decentrale systemen zijn er?

Hoe overtuigt u het hoger management en
medewerkers hiervan?

Smart contracts

Hoe kunt u zelf zinvol aan de slag met
blockchain in uw organisatie of project?

Incompany

Wij organiseren deze masterclass ook graag incompany voor u. De inhoud wordt dan
afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie. Interesse? Neem dan contact
op met Kim Lucassen: +31(0)76 548 40 59 of kim.lucassen@heliview.nl.

Andere toepassingsmogelijkheden en de invloed
van bestaande wet- en regelgeving

Praktijkopdracht
Het toepassen van blockchain in de praktijk

Praktijkopdracht
Bepaal een waardepropositie met blockchain
voor uw klanten en de stappen naar
implementatie

blockchain.heliview.nl

blockchain.heliview.nl

2-daagse masterclass

Blockchain in Business
Zinvol aan de slag met blockchain in uw organisatie

Programma

Deze masterclass is ontwikkeld voor:
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwerpen en plannen van de bedrijfsvoering, informatievoorziening of ICT-services. Te denken valt aan functies zoals:

DAG 1

DAG 2

Blok 1 Een inleiding in blockchain

De impact van blockchain op bestaande
markten

Wat is blockchain?
Met de komst van de blockchain technologie is een nieuw tijdperk aangebroken in de
wereld van de automatisering, vergelijkbaar met de opkomst van het internet in de jaren
90. Deze nieuwe vorm van automatisering zorgt voor grote veranderingen in de primaire
processen en bedrijfsvoering van organisaties. Desondanks is de kennis waarover
organisaties op dit moment beschikken nog erg gering. Weet u wat de impact van
blockchain op uw sector is? Wat dit voor uw organisatie betekent? En wat de meerwaarde
is voor uw organisatie ten opzichte van bestaande technologieën en infrastructuren?
Deze praktische masterclass neemt u in twee dagen mee in de wereld van blockchain.
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u hoe blockchain in de praktijk werkt
en hoe u het toepast. U leert de juiste strategie te kiezen en welke stappen u moet
doorlopen om blockchain succesvol in uw organisatie te implementeren. Kortom u leert
hoe u zelf zinvol aan de slag kunt gaan met blockchain in uw organisatie.

Blok 3 Impact op uw sector

Financieel managers
Lijnmanagers
• Enterprise architecten
• Informatiemanagers
• Procesmanagers
• Programmamanagers

Business analisten
Innovatiemanagers
• IT managers
• Service & delivery managers
• Contract- en inkoopmanagers
• Functioneel beheerders

•

•

•

•

Wat is er zo ontwrichtend aan deze technologie?
Hoe werkt blockchain?

Hoe wordt blockchain in verschillende sectoren
toegepast?

Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor
uw sector?

Hoe ziet de toekomst eruit met decentrale
systemen?

Waarom mag u deze masterclass niet missen?
•

Praktijkopdracht
Ervaar hoe blockchain in de praktijk werkt

Blok 4 Implementatie
Hoe ziet de roadmap voor uw organisatie eruit
waarlangs blockchain kan worden ingevoerd?

U leert hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in uw organisatie te
positioneren

• Naast theorie gaat u zelf aan de slag met praktijkopdrachten
• U kunt met vakgenoten sparren over praktische problemen en een plan van aanpak
• U krijgt veel persoonlijke aandacht door de kleine groepsgrootte

Blok 2 Toepassing en werking in
de praktijk

Uw trainer

Martijn Bolt is gespecialiseerd in blockchain en cryptocurrency
technologie. Hij zorgt bij organisaties voor een vloeiende
digitale transformatie bij de adoptie en implementatie van
innovaties. Dit doet hij door bedrijfsprocessen en verdienmodellen in passend tempo te vernieuwen. Tevens is hij een
ervaren verandermanager en heeft hij verschillende organisaties
geholpen bij hun transitie naar professioneel informatiemanagement. Martijn heeft op diverse media gepubliceerd,
verschillende toepassingen ontwikkeld en treedt regelmatig
op als gastdocent.

blockchain.heliview.nl

Hoe kiest u de juiste strategie?

De basis van blockchaintechnologie

Wat is de impact op bestaande waardeproposities en verdienmodellen?

Welke verschillende soorten blockchain en
decentrale systemen zijn er?

Hoe overtuigt u het hoger management en
medewerkers hiervan?

Smart contracts

Hoe kunt u zelf zinvol aan de slag met
blockchain in uw organisatie of project?

Incompany

Wij organiseren deze masterclass ook graag incompany voor u. De inhoud wordt dan
afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie. Interesse? Neem dan contact
op met Kim Lucassen: +31(0)76 548 40 59 of kim.lucassen@heliview.nl.

Andere toepassingsmogelijkheden en de invloed
van bestaande wet- en regelgeving

Praktijkopdracht
Het toepassen van blockchain in de praktijk

Praktijkopdracht
Bepaal een waardepropositie met blockchain
voor uw klanten en de stappen naar
implementatie

blockchain.heliview.nl

blockchain.heliview.nl

2-daagse masterclass

Blockchain in Business

Wat leert u in deze
masterclass?

Zinvol aan de slag met blockchain in uw organisatie
Inschrijven
Prijs

Data en locaties

Tweedaagse masterclass: € 1.595,-*

• U krijgt inzicht in deze opkomende technologie en wat de

meerwaarde is voor uw organisatie;
• Wat de impact van blockchain op uw organisatie is op korte

en lange termijn;

* Prijs exclusief BTW en inclusief documentatie,
verfrissingen en lunch, maar exclusief een
eventuele hotelovernachting.
U kunt zich op onze website inschrijven.

20 en 21 juni 2017
Bergse Bossen in Driebergen
3 en 4 oktober 2017
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
12 en 13 december 2017
Bergse Bossen in Driebergen
13 en 14 maart 2018
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

• Wat de voordelen van blockchaintechnologie zijn ten opzichte

van bestaande technologie en infrastructuur;
• Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u de

werking van blockchain;
• Hoe bestaande waardeproposities en verdienmodellen

veranderen;

Algemene informatie
Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop van de
masterclass een Heliview-certificaat van
deelname.

Tijden

Voor beide dagen geldt:

• Wat de impact van wet- en regelgeving en uw compliancy is;
• Hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in

Inloop met koffie
Aanvang
Einde

uw organisatie te positioneren;

08:30 uur
09:00 uur
17:00 uur

Annuleringsvoorwaarden

Tot 15 werkdagen voor de masterclass kunt
u tegen annuleringskosten van € 100,- (excl.
BTW) annuleren. Als u na deze dag annuleert
bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is altijd
toegestaan.
Wanneer het minimale deelnemersaantal niet
wordt behaald, behoudt Heliview Training zich
het recht om deze editie te annuleren. U wordt
dan uiteraard kosteloos omgeboekt naar een
volgende editie.

• Hoe u zelf in uw organisatie aan de slag kunt met blockchain.

Data en locaties
Kijk voor de verschillende data waarop deze masterclass
plaatsvindt op de achterzijde van de folder.

blockchain.heliview.nl

Voor meer informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Deelnemers
Delivery & Service: +31 (0)76 - 548 40 20 of deelnemers@heliview.nl
Voor meer informatie over de masterclass neem contact op met Kim Lucassen:
+31 (0)76 - 548 40 59 of kim.lucassen@heliview.nl

blockchain.heliview.nl

Foldernummer: 2146

Contact

Initiatief en organisatie

In samenwerking met

blockchain.heliview.nl

