
De belangrijkste  waarde van het gebruik van een blockchain-netwerk is 
dat alle gegevens worden  gevalideerd  en  verdeeld  over de verschillende 
belanghebbenden, waar deze gegevens op een onveranderlijke manier worden 
opgeslagen,  zodat geen van de partijen frauduleuze acties kan plegen en 
alle partijen weten dat de waarheid beschikbaar is wanneer deze op het 
spel staat. Anders is “ blockchain” niets meer dan een veredelde tijdgestempelde 
lijst met gegevens.
 
Geen  enkele partij  kan  gegevens  kunnen  wijzigen  zonder dat alle partijen 
deze moeten goedkeuren of op de hoogte zijn van deze wijziging. Het netwerk 
dat de blockchain beheert, wordt een entiteit die ervoor zorgt dat alle supply 
chain-gegevens veilig zijn en dat geen enkele partij deze eenzijdig beheerst.

Als u de gegevens zelf niet opslaat in de blokken van de blockchain en deze 
alleen distribueert zoals sommige andere platformen (die ook spreken over het  
gebruik van blockchain) doen, zijn de gegevens eigenlijk niet onveranderlijk  
omdat er geen validatieproces plaats vindt van de verschillende gegevensstaten  
voor de aanmaak van een nieuw blok. Dit vernietigt de belangrijkste  reden om 
de technologie te gebruiken.

Omdat consumenten niet alleen om meer informatie vragen, maar ook  
geen twijfel willen hebben over de authenticiteit van deze informatie, is het  
essentieel om de gegevens in de blokken op te slaan met meerdere partijen 
die minen of data valideren. Niet alleen consumenten, maar elke partij in een  
groeiend netwerk van leveranciers en klanten moet erop kunnen vertrouwen  
dat het netwerk hen de waarheid vertelt en het vertrouwen in de gegevens  en 
het systeem waarborgt. Vertrouwen wordt opgebouwd met onveranderlijk  
bewijs dat er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, en dus niet enkel door 
veel  gegevens te delen.

Waarom is het belangrijk dat gegevens in - en niet buiten de 
blockchain om - worden opgeslagen? 

Wat maakt Unova uniek



Ze eisten dat elke partij eerst samenkwam en een consortium 
vormde om vervolgens te proberen een datamodel te bouwen 
dat in één keer rekening houdt met alle relevante gegevens uit de 
hele toeleveringsketen.  Flexibiliteit blijft achterwege en er moeten 
veel vergaderingen en discussies tussen veel belanghebbenden 
plaatsvinden, waardoor het een langdurig en duur proces wordt.  Om 
nog maar te zwijgen over het gebrek aan schaal- of duplicatiepotentieel. 

De exploitatie van het netwerk werd aangestuurd door een dominante 
partij die zowel de gegevens bepaalde die de andere partijen 
moesten aanleveren als de  anderen dwong om zich aan te sluiten. 
De knooppunten worden meestal  gecentraliseerd en gehost op één 
cloud en beheerd door diezelfde partij. Hierdoor voelen leveranciers zich 
geïntimideerd en  gedwongen en zullen zij er alles aan doen om niet bij 
dit systeem  aan te sluiten. Excuses zijn gemakkelijk te vinden.

Sommige concurrenten verlangen van de detailhandelaar dat wanneer 
hij een product toevoegt, hij vervolgens alle verschillende supply chain-
gebeurtenissen en bijbehorende gegevens vooraf definieert. Het is een zeer 
uitdagend en langdurig proces om perfect te definiëren welke stappen en 
wat de bijbehorende gegevens zijn van leveranciers die misschien niet met 
de betrokken detailhandelaar willen samenwerken omdat ze zich gedwongen 
voelen. In een complexe keten  als de vleesketen waar stukken op verschillende 
momenten worden gesplitst en  gebeurtenissen (beschikbare data) niet in 
elk slachthuis hetzelfde zijn, wordt het  voor één partij bijna onmogelijk om 
de keten op voorhand te definiëren. Dit zal ertoe leiden  dat projecten in veel 
gevallen mislukken of dat niet alle relevante gegevens  worden vastgelegd. De 
oplossing is om elke partij simpelweg zijn eigen interne  proces te laten bepalen 
en productdata later aan elkaar te koppelen om zo  de volledige keten te vormen.

Wat is essentieel om massale toepassing van de  
technologie te bekomen?
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Brute kracht werkt zelden goed als u adoptie wilt. Er zijn door 
verschillende industrieën veel proof-of-concepts geprobeerd, 
maar de meeste deden twee dingen verkeerd. 

Blokstructuur



Als je wil dat veel partijen bij elkaar komen en een netwerk vormen om hun 
systemen te koppelen en data over het product van boer tot bord te laten volgen, 
is het essentieel dat elke partij eenvoudig en individueel kan deelnemen zonder 
veel  gesprekken en vervolgens verbinding kan maken met hun zakenpartners 
in de  toeleveringsketen.

Zie het als een persoon die zelf kiest wanneer hij een computer koopt en wat 
hij  op de computer installeert, en vervolgens besluit om verbinding te maken  
met internet, omdat het de waarde voor hem enorm verhoogt. Vergelijk dat 
nu eens met een organisatie die een computer koopt  en vervolgens iedereen 
dwingt die te gebruiken. Wat denk je dat het  beste werkt?
 
Dit is precies wat de kern vormt van alle echte crypto- en blockchain-
waardesystemen, het gaat erom op een gedecentraliseerde manier samen te 
werken en waarde voor elke partij te optimaliseren en te creëren zonder dat 
één organisatie de controle overneemt. 

Unova  heeft zijn netwerk opgebouwd als een ecosysteem waar elke partij 
individueel kan deelnemen en zonder eerst gesprekken te voeren met alle andere 
leden in hun toeleveringsketen.  Hierdoor kan iedereen  parallel  werken  bij het 
onboarding en implementeren van de technologie in hun bedrijfsprocessen. Later 
kunnen alle verschillende organisaties beslissen om hun leveranciers en klanten 
toe te voegen, waardoor de data het product door de keten kunnen volgen zonder 
al te veel moeilijke technische gesprekken tussen de belanghebbenden.  Alle 
applicaties en platformen zijn ontwikkeld en beschikbaar en het datamodel 
past zich aan naargelang product product en situatie, zodat alle gegevens 
kunnen worden gedeeld.  We bieden een chain builder-tool aan waarmee elk 
bedrijf afzonderlijk kan bepalen welke productcreaties of gebeurtenissen met de 
relevante informatie op de blockchain worden geregistreerd, zodat ieder bedrijf in 
een mum van tijd kan implementeren en tot het netwerk kan toetreden.
 
Omdat we ook het blockchain-netwerk zelf hebben gebouwd, is er altijd de 
mogelijkheid voor grotere bedrijven om hun eigen “smart contracts” te maken 
of andere applicaties te bouwen die nog steeds met het systeem werken, 
maar door applicaties beschikbaar te hebben, kan de keten er in ieder geval 
meteen van profiteren.

Hoe u andere spelers uit de keten ertoe kunt  
bewegen zich bij het netwerk aan te sluiten



Unova biedt zo “consumer trace” aan, een applicatie die opent zodra de  
consument een QR-code scant en de gehele tracering van het product 
zal  weergeven. Deze weergave past zich automatisch aan de data en de  
verschillende gebeurtenissen in de keten. Iedere partij kan ook foto’s instellen 
van het bedrijf, logos of de product types zodat deze ook automatisch  
weergegeven worden. Deze ziet er dan telkens ook herkenbaar uit voor 
de  eindconsument die hier eender welk product mee kan gaan scannen 
en telkens een andere keten met andere data en foto’s zal te zien krijgen. 
In  tegenstelling tot andere proof of concepten van producten, bevat deze 
applicatie uitgebreide  data en is alles mogelijk zonder aan de code iets te 
moeten veranderen. Zelfs  een account aanmaken, product scans delen, 
producten opslaan en raten is mogelijk en laat toe om nog meer en dichter 
in contact te staan met  de eindconsument. De ‘consumer analytics’ module 
laat dan weer toe om deze  data te analyseren.

De applicaties passen zichzelf aan naargelang 
de situatie


