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Blockchain: Dé oplossing voor ketensamenwerking! 

Een doorbraak in efficiënt en veilig berichtenverkeer dankzij Blockchain 

Stef van Wunnik, Novatore 

In dit artikel wordt een concept gepresenteerd waarin met de principes van Blockchain een andere 

manier van document beheer mogelijk wordt. Deze alternatieve vorm van gedistribueerd document 

beheer (distributed content management) maakt uitwisseling van documenten binnen ketens en 

netwerken vele malen efficiënter, transparanter en veiliger, en in sommige situaties zelfs geheel 

overbodig. Bij een van de Blockchain pilots binnen de Nederlandse overheid is dit inmiddels 

onderzocht voor de Strafrechtketen (www.blockchainpilots.nl/resultaten), maar de 

toepassingsmogelijkheden reiken nog veel verder en kunnen ook al deels binnen het huidige 

applicatielandschap worden ingevuld. 

 
Huidige praktijk 

In veel ketens worden documenten op grote schaal met elkaar uitgewisseld. Er is eerder sprake van 

een netwerk dan van lineair ketenverkeer. Meestal maken documenten deel uit van een dossier 

waarin meerdere partijen, op verschillende momenten, documenten kunnen toevoegen.  

Het werken met digitale documenten biedt overduidelijk een groot aantal voordelen ten opzichte 

van het werken met papier. Zo zijn documenten tegelijkertijd vanaf verschillende locaties te 

raadplegen, te wijzigen en te delen met anderen. Kenmerkend voor de huidige stand van zaken is dat 

documenten bijna zonder uitzondering in elke organisatie apart worden opgeslagen in een eigen 

‘document management systeem’ (DMS) en middels ‘elektronisch berichten verkeer’ met elkaar 

worden uitgewisseld of verstrekt aan anderen. 

 

Dit leidt tot een complex geheel van uitwisseling wanneer sprake is van een groot netwerk, zoals in 
het voorbeeld hierboven is afgebeeld. Drie uitdagingen waar ketenpartijen en andere betrokkenen 
voor staan zijn:  
1. Hoe kan men binnen een keten of netwerk op efficiënte wijze documenten uitwisselen en elkaar 

toegang geven tot bestanden?  
2. Hoe kunnen in een lange keten of netwerk waarin dossiers worden gedeeld, en waarin ook 

sprake is van ‘retourstromen’, dubbele documenten en redundantie worden voorkomen bij het 
oversturen van hele dossiers? Een sprekend voorbeeld hiervan is de strafrechtketen, waarbij 
stukken overgaan van politie via OM naar Rechtspraak en Hoge Raad, en daarbij in verschillende 
stadia worden verstrekt aan advocaten en andere betrokkenen. 

3. Hoe kunnen documenten op een veilige manier ook met cliënten of andere betrokkenen worden 

gedeeld? Voorbeelden zijn Kinderbescherming, gemeenten, grote instellingen, etc. 
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Daar bovenop komt nog dat een ontvanger in veel gevallen alleen specifieke stukken wil raadplegen, 
al dan niet op een later moment. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: 

• Welke documenten of gegevens mag iemand raadplegen en hoe reik je die rechten uit? 

• Hoe kan men identificeren welke rechten iemand of een organisatie heeft (en wat is de link 
tussen een persoon of organisatie met een specifiek document), en hoe leg je dat vast? 

• Hoe krijgt die ander toegang tot de benodigde documenten of gegevens? 

• Hoe kan dit bijdragen aan een efficiënt berichtenverkeer, met name bij veel of grote bestanden? 

 
Waarom schiet de huidige systematiek tekort om hier een passend antwoord op te geven? 

In de huidige situatie krijgt elk document in ieder DMS een uniek nummer binnen dat systeem, welke 

steeds opnieuw wordt gegenereerd wanneer een document in een ander systeem wordt opgeslagen. 

Deze nummers worden door het systeem waarin het wordt opgeslagen in een eigen, oplopende 

reeks uitgegeven, waardoor zij uniek zijn binnen dat systeem. Daarbij wordt het document veelal 

apart als een bestand opgeslagen, tegelijk met de bijbehorende metadata. Deze toegekende 

nummers bieden de mogelijkheid om bij het versturen van een compleet dossier een zogenaamde 

dossierindex mee te sturen met daarin verwijzingen naar elk bestand. Echter, de verwijzing die 

daarbij wordt gebruikt, wordt niet hergebruikt en heeft daardoor geen betekenis buiten de 

organisatie die het document heeft verstrekt. In plaats daarvan wordt bij de ontvangende partij 

opnieuw een recordnummer aangemaakt voor ieder document dat wordt ontvangen. Daardoor is 

het nodig dat een ontvanger ook het oorspronkelijk documentnummer opslaat, wil deze later nog 

een link kunnen leggen met het bestand in het oorspronkelijke systeem. 

 
Op welke wijze kunnen basiselementen van Blockchain voor een doorbraak zorgen? 

Een van de onderdelen van Blockchain is dat het een techniek aanreikt om documenten uniek te 

identificeren. Tevens kan hiermee worden aangetoond dat een ontvangen document ongewijzigd is. 

Daarnaast biedt het ook een elegante manier om op basis van deze unieke en tegelijk universele 

aanduiding, de samenstelling van een dossier te identificeren. En tot slot kan hiermee een document 

op een veilige manier worden doorgestuurd naar een andere partij.  

1. Hoe komen we tot een uniek, overdraagbare identificatienummer? 

De techniek die dit mogelijk maakt, is gebaseerd op een algoritme waarmee voor elk bestand een 

unieke code wordt gegenereerd. Deze is afhankelijk van de gekozen sleutellengte (bijvoorbeeld SHA-

256 of SHA-512, zie nl.wikipedia.org/wiki/SHA-familie). Voor elk document kan dus een unieke code 

worden afgeleid, die zelfs bij de kleinste wijziging in het document leidt tot een nieuwe code. Op die 

manier is er een identificerende code waarmee overal ter wereld naar dat onveranderde document 

kan worden gerefereerd. Dit betekent dat mutaties of manipulatie van een document direct 

gedetecteerd kan worden. 

2. Op welke wijze helpt dit bij het versturen van dossiers binnen een keten of netwerk?  

Blockchain biedt een mechanisme om een set transacties te identificeren en vast te leggen. Door dit 

toe te passen op een set van documenten kan de 

samenstelling van een heel dossier worden vastgelegd. 

Bij blockchain wordt voor een nieuwe set aan transacties 

een nieuwe code berekend. Analoog hieraan kan ook bij 

een samenstel van documenten voor de onderliggende 

codes een nieuwe code worden berekend. Dit op basis 

van de unieke codes van alle onderliggende 

documenten, waardoor de ontvanger aan de hand van 
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de documenten de volledigheid van dat dossier kan vaststellen. Bovendien kan op basis van deze 

werkwijze een ontvanger zelf bepalen wanneer deze de documenten ophaalt, en tegelijk ook nagaan 

of een of meerdere documenten al via een andere bron zijn ontvangen. Het biedt daarmee een 

uitgelezen kans om doublures te voorkomen, een fenomeen dat nu nog veelvuldig in organisaties 

voorkomt. 

 

Universele sleutels zijn tevens een goede waarborg dat de juiste metadata aan een document wordt 

gekoppeld na verwerking via een Enterprise Service Bus (ESB), of dat een document niet meer 

gewijzigd wordt nadat het is opgeslagen in een database of netwerklocatie. Tot slot kan met behulp 

van Blockchain technologie een wijziging als een soort ´transactie´ worden vastgelegd, waarbij de 

nieuwe code die vanuit het document wordt gegenereerd als ´transactie´ in een Blockchain wordt 

vastgelegd, waardoor wijzigingen voor iedereen traceerbaar zijn en vorige versies uniek gekoppeld 

zijn aan de laatste versie. 

3. Welke mogelijkheden biedt dit voor veilige communicatie tussen organisaties? 

E-mail is al decennia een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk communicatiemedium. Met de 

toenemende bedreigingen en zonder innovatie wordt e-mail binnenkort mogelijk verdrongen door 

portalen met veelal omslachtige inlogprocedures en een grote diversiteit aan bijbehorende 

aanmeldprocedures. Een van de nadelen van deze portalen is dat bestanden vaak op meerdere 

locaties worden opgeslagen, al dan niet tijdelijk, en niet zelden worden doorgemaild naar 

privéaccounts. Dit houdt medewerkers er niet vanaf om toch nog veel te mailen, zowel binnen de 

eigen organisatie als met andere organisaties of privépersonen.  

In deze context kan een ander element van Blockchain ingezet worden, namelijk het werken met 

openbare en geheime sleutels. Daarbij wordt een bericht versleuteld met zowel de geheime sleutel 

van de afzender als de openbare sleutel van de ontvanger. Op deze wijze weet de verzender zeker 

dat alleen de ontvanger de inhoud kan lezen, en de ontvanger weet zeker van wie het bericht 

afkomstig is. Dit onderdeel van blockchain biedt een zeer elegante oplossing wanneer dit wordt 

gecombineerd met de universele referenties naar documenten.  
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Door bij het versturen niet het document maar de universele referentie in versleutelde vorm te 

vesturen, komt alleen de ontvanger in het bezit van de verwijzing naar het unieke document. Als 

daarbij als openbare sleutel niet een persoonlijke sleutel wordt gebruikt, maar een sleutel die aan 

een organisatie is toegekend, is het mogelijk de toegang te beperkten tot medewerkers van diezelfde 

organisatie. Hierdoor kan veilig verkeer van documenten tussen organisaties worden opgezet, zelfs 

met gebruikmaking van mail of andere berichtendiensten. Wanneer in het bericht namelijk niet het 

document wordt meegestuurd, maar alleen de versleutelde versie van de unieke code die verwijst 

naar het document, ligt er geen informatie op straat wanneer deze door versleutelde gegevens 

onverhoopt toch openbaar worden gemaakt.  

 

 

Tot slot biedt Blockchain ook nog de functionaliteit om ‘smart contracts’ op te stellen. Hiermee kan 

onder meer worden vastgelegd dat alleen iemand met bepaalde rechten binnen een andere 

organisatie een document mag raadplegen. Op vergelijkbare wijze kan met gebruikmaking van de 

documentcode in een ‘smart contract’ toegang niet alleen beperkt worden tot iemand van een 

organisatie met een bepaald autorisatieprofiel, maar ook in tijd of voor een bepaald doel. 

 
Voordelen van deze oplossing voor keten overstijgend document beheer op een rij 

Wanneer naast digitaal getekende documenten ook alle andere documenten op deze wijze uniek 
geïdentificeerd worden, levert dit veel voordelen op: 
✓ Universele referentie naar bestanden vanaf moment van creatie (ongeacht bestandstype en 

bestandsnaam) 
✓ Mogelijkheid om een set van samenhangende documenten uniek te identificeren 
✓ Gebruik van deze referentie voor het aanbieden van documenten aan een ketenpartner 
✓ Waarborgen van authenticiteit van zowel individuele als samenhangende documenten die als 

dossier worden verstuurd 
✓ Minimaliseren van de omvang van berichtenverkeer door alleen deze referenties uit te wisselen 
✓ Beperken van de noodzaak voor het sturen of bewaren van privacygevoelige documenten 
✓ Mogelijkheid om toegang tot documenten te reguleren (middels ‘smart contracts’) 
 

Vragen of meer weten over toepassingsmogelijkheden van Blockchain? 

Neem dan contact op via stef.van.wunnik@novatore.nl  

 

Stef van Wunnik 
Managing Partner Novatore 
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