
Blockchain/IoT Pilot
Autonome objecten

in de openbare ruimte



Ambitie

 IOT-objecten als autonome actoren 
in een micro-economie

IoT

IoT = Internet of Things of het Internet 
der dingen. 

Een voorgestelde ontwikkeling van 
het internet, waarbij alledaagse 

voorwerpen zijn verbonden met het 
netwerk en gegevens kunnen 

uitwisselen.



Top 3 problemen/defecten

1.   Defecte lampen
2.   Voorschakelapparaat
3.   Kabelstoringen

Storingen: 1629 (2015) en 1853 (2016). 

22 000 
lichtmasten 
(hel� op LED)



Probleemstelling

De huidige werkwijze bij reparaties van lichtmasten resulteert in 
een grote hoeveelheid administratief werk. Dit proces leidt niet 
perse tot grotere zekerheid over de kwaliteit van de reparaties 

(“90% van de facturen wordt zo uitbetaald”) 



Huidig proces

Lichtmast 
meldt storing

Burger meldt 
de storing via 

KCC

Burger meldt 
de storing via 

webiste

Melding komt 
binnen bij KCC 

of op de 
website

KCC krijgt een 
mailbericht

KCC zet het in 
het 

zaaksysteem 
MOR

Opzichter: (als er 
een melding in 

het zaaksysteem 
staat) zet de 

melding om naar 
beheersysteem 

(MOON)

Aannemer ziet 
meldingen 

(hee� toegang 
tot het 

beheersysteem)

Aannemer 
verwerkt 

meldingen tot 
route

Aannemer 
verricht 

reparatie

Aannemer 
verwerkt 

reparatie in 
eigen systeem

Aannemer 
meldt reparatie 

‘gereed’ in 
beheersysteem 
+ wat het hee� 

gekost

Opzichter 
verwerkt 

‘gereedmelding’ 
in zaaksysteem 

(als dit het geval 
is)

Aannemer stuurt 
factuur 

(digitaal/PDF)

MELDING

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF

Financieel 
leest de factuur 

in: cofax 
herkent

Medewerker 
controleert 

factuur cofax 
(goed herkend 

of niet?)

Als niet herkend 
door Cofax of er 

geen 
verplichting is: 

codeur financiën 
voegt code 

verplichting toe

Dan gaat de 
factuur 

automatisch 
naar prestatie-

controleur 
(opzichter)

OK -> naar 
beheerder 
(afdeling 
beheer 

openbare 
ruimte)

OK -> naar 
budgethouder 
(hoofd afdeling 

beheer 
openbare 

ruimte)

Budgethouder 
vinkt af

Eindcontrole 
Financiën: check of 

bijv. BTW-percentage 
goed is nodig 

vanwege software 
boekhoud-
programma

Dagboek-
mutering 
van alle 
facturen

Meerdere 
dagboek-

muteringen 
worden 

verwerkt tot 
betaalverzoek

Factuur komt 
binnen bij 
Financieel 

beheer



Ambitie

Met behulp van blockchain (smart 
contract) en sensoren ervoor 

zorgen dat lichtmasten zelf kunnen 
aangeven wanneer een reparatie 

moet worden uitgevoerd en de 
betaling kunnen uitvoeren als dit 

succesvol is gedaan.



Nieuw proces

Resultaat Expertsessies 
september en oktober 2017



01.  Accreditatie

Om te kunnen worden geselecteerd voor een reparatieverzoek, dient een 
bedrijf aan bepaalde voorwaarden te voldoen (bijv. KvK-inschrijving). Dit 
wordt door de gemeente Alphen a/d Rijn gecontroleerd. Geautoriseerde 

bedrijven worden toegevoegd aan de pool van bedrijven.

Fase 1: werken met huidig onderhoudsbedrijf



02. Lichtmast stuurt reparatieverzoek uit

microjobs.nl



Randvoorwaarde

Lichtmasten voorzien van sensoren: 
fotosensor (licht), kabelspanningsensor (stroom)



Randvoorwaarde

Dataverbinding lichtmast om probleem + eigen 
kenmerken te communiceren



03. Het smart contract controleert welke onderhoudsbedrijven 
gekwalificeerd zijn voor het reparatieverzoek



Om te kunnen worden geselecteerd voor een reparatieverzoek, dient een 
bedrijf aan bepaalde voorwaarden te voldoen (bijv. KvK-inschrijving). Dit 
wordt door de gemeente Alphen a/d Rijn gecontroleerd. Geautoriseerde 

bedrijven worden toegevoegd aan de pool van bedrijven.

04. Opdracht wordt toegekend aan gekwalificeerd 
onderhoudsbedrijf

microjobs.nl



Randvoorwaarde

Er zijn heldere toekenningscriteria, bijv: rating (kwaliteit), 
snelheid, nabijheid (eco footprint)



05. De vakman haalt materiaal (bijv. lamp) op bij het depot



06. De vakman gee� akkoord voor ontvangst materiaal



Randvoorwaarde

Koppeling beheersysteem en blockchain om kenmerk 
materiaal te registreren.



07. Het onderhoudsbedrijf repareert de lichtmast



08. De lichtmast communiceert: ‘weer in werking’ + 
    kenmerk nieuw materiaal



09. Het smart contract verifieert of het kenmerk 
van het materiaal overeenstemt met het kenmerk van het depot



10. Bij OK: uitbetaling van tokens 
(lichtmast > onderhoudsbedrijf)

A
A

A



Randvoorwaarde

Er zijn Alphen tokens die periodiek kunnen worden 
ingewisseld voor euro’s. 

A
A

A
€



Blockchain
Smart Contract 

Depot

Onderhoudsbedrijf

Lichtmast

Online platform/app 
(marktplaats)

Publicatie opdracht 

Opdrachtverlening

Smart Contract controleert 
welke onderhoudsbedrijven in 
gekwalificeerd zijn

Signaal reparatie ‘OK’ + 
kenmerk nieuw onderdeel

Smart contract verifieert of het kenmerk 
van het materiaal overeenstemt met kenmerk 
depot. Zo ja: uitbetaling tokens.

Registratie kenmerk 
materiaal, akkoord 
o’bedrijf 
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Politieke Verantwoording

Aangeboden microjobs

Bijbehorende voorwaarden

Uiteindelijke transactie 
(= opdrachtverlening) vastleggen 
in database (logboek)




