
Omdat er veel uitdagingen liggen op het gebied van blockchain, zijn bedrijven op zoek 
naar experts: 

FinTech Barometer Blockchain 2018

 De financiële wereld is continu aan verandering onderhevig en 
technologieën schieten als paddenstoelen uit de grond. Eén van deze 
technologieën is blockchain. Deze baanbrekende technologie is volgens 
verschillende experts in staat om de economie die wij nu kennen 
volledig op zijn kop te zetten. Deskundigen beweren dat het de grootste 
digitale innovatie sinds het internet is in de jaren ’90. Deze technologie 
is een van de onderwerpen die centraal staat in de FinTech Barometer 
2018; het onderzoek dat Visma | Onguard heeft uitgevoerd onder meer 
dan 300 finance professionals.

Invloed van blockchain

Top 5 redenen om nog niet te starten met 
blockchain:

van de organisaties is bewust bezig met blockchain

van de organisaties heeft de eerste ideeën voor blockchain al 
uitgewerkt of zet de technologie zelfs al in

verwacht dat blockchain de trend is die het meeste invloed 
gaat hebben op het order to cash-proces

74% 

54% 

24% 

Blockchain – De technologie die onze financiële wereld op zijn kop zet? 
Of toch niet?

17%  zet blockchain al in
35%  heeft de eerste ideeën voor het inzetten van blockchain al uitgewerkt
22%  is op korte termijn van plan om initiatieven te ontplooien op het gebied van 

blockchain
7%  heeft geen idee wat blockchain is

54% is bezig met het automatiseren van administratieve processen
39% gaat om betalingen
34% gebruikt of zou de technologie gebruiken voor het valideren van documenten

Connecting data. Connecting you.

Over Visma | Onguard

Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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 36%  de trend is nog niet concreet genoeg
 31%  er is nog weinig bekend op het gebied 

van wet- en regelgeving
 19%  kijkt eerst naar de adoptie van andere 

bedrijven 
 17%  er is geen draagvlak binnen de 

organisatie 
 15%  de technologie is erg ingewikkeld

Initiatieven op het gebied van blockchain binnen 
organisaties

31%  de toepasbaarheid binnen 
de huidige infrastructuur

21%  de veiligheid van data
14%  de ingewikkelde IT-materie 

De grootste uitdagingen 
volgens finance 
professionals op het 
gebied van blockchain zijn:

Vacatures blockchain-expert

Kansen van blockchain binnen financiële branche

Toekomst van het werken met blockchain

83% ziet 
uitdagingen in 
blockchain

17% ziet 
dit niet of 
weet dit niet

De branches waar de meeste vacatures uitstaan voor een blockchain-expert zijn:
63% bouwnijverheid 
61% gezondheids- en welzijnszorg
58%	financiële	dienstverlening

De top drie kansen volgens deze professionals zijn:
1. 20% meer	efficiëntie
2. 17% minder fouten en uitzonderingen 
3. 15% grote afname van administratieve kosten

heeft een vacature uitstaan voor een blockchain-expert 

ziet kansen in de nieuwe technologie

47% 

93% 

67% verwacht dat hun organisatie in de 
toekomst gaat werken met blockchain

8% werkt al met blockchain

25% is nog niet zeker of hun 
organisatie gaat werken met blockchain
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