
  De economische wereld staat anno 2022 op zijn kop. Zorgen om 
de inflatie en energieprijzen zijn hoog en de zakelijke wereld houdt 
financiële situatie van Nederland nauwlettend in de gaten. Een goed 
moment om het economisch stelsel onder de loep te nemen en 
ruimte te geven aan nieuwe technologieën. Want de interesse voor 
blockchaintechnologie, crypto, NFT’s, tokens en smart contracting groeit. 
Hoe kijkt zakelijk Nederland naar deze innovaties? Staan organisatie hier 
voor open of blijft deur voor deze innovaties nog even dicht? 
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Crypto’s, NFT’s, smart contracting

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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Voordeel: Cryptovaluta is goed te programmeren. Je kunt eenvoudig zaken 
toevoegen, zoals boekhoudregels en veiligheidsmaatregelen aan betalingen.

Voordeel: Een nieuwe interactie met de klant door NFT’s. Bouw een relatie 
op met de consument door het gebruik van NFT’s in loyaltyprogramma’s.

Voordeel: Het gebruik van smart contracting kan processen optimaliseren. 
Gebruik smart contracting bij het digitaal vastleggen van contractuele afspraken

Eén op de vijf (19%) vindt dat werken met innovaties als 

cryptovaluta en smart contracting past bij de bedrijfsidentiteit

Cryptovaluta worden al een aantal jaar in de privésfeer gebruikt, maar 
winnen ook steeds meer terrein binnen de zakelijke wereld.

NFT’s zijn minder bekend dan cryptovaluta. Het zijn digitale objecten 
die je kunt gebruiken om te laten zien dat je de eigenaar van een 
bepaald item, zoals kunst, bent. 

De technologie van smart contracting is nog tamelijk onbekend in de 
zakelijk wereld. Een smart contract is een geprogrammeerd contract 
waarvan de afspraken in computercode staan vastgelegd op de blockchain. 

Web3-innovaties bieden enorme kansen voor de zakelijke wereld. 
Maar willen we die kansen benutten, is het essentieel dat finance 
professionals zich meer gaan verdiepen. Ga dus op zoek naar welke 
uitdagingen in jouw organisatie opgelost kunnen worden door deze 
nieuwe technologieën, stel een duidelijk doel en probeer het uit. 
Uiteindelijk leer je zo hoe je Web3 innovaties optimaal kan inzetten 
binnen de zakelijke wereld.

Een kwart (24%) staat positief tegenover het gebruik van 
cryptovaluta binnen de zakelijke dienstverlening

Eén op de vijf (21%) is huiveriger dan eerst om met 
cryptovaluta te werken nu de cryptomarkt is ingestort

Een derde (31%) is van plan om cryptovaluta binnen vijf 
jaar te implementeren

De helft (51%) van de finance professionals mist binnen 
de organisatie kennis om zakelijk te kunnen beginnen 
met het gebruik van cryptovaluta

Twee op de vijf (41%) heeft weleens gehoord van het 
zakelijk gebruik van NFT’s

Vier op de vijf (81%) ziet het gebruik van NFT’s in de 
organisatie niet zitten

Een kwart van de finance professionals (26%) weet wat 
smart contracting inhoudt en hoe het werkt

Eén op de drie (30%) verwacht dat het zakelijk gebruik 
van smart contracting voordelen voor de organisatie kan 
opleveren

Eén op de vijf (18%) van de bedrijven bespreekt het 
zakelijk inzetten van smart contracting met medewerkers

De toekomst

In opdracht van Visma | Onguard zijn zeshonderd finance professionals ondervraagd naar hoe zij aankijken 
tegen de trends en ontwikkelingen van dit moment: crypto’s, NFT’s, smart contracting en tokenization. 
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