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Spark! Living Lab verkende en onderzocht de toepasbaarheid van blockchain als datadelings-

infrastructuur in het logistieke domein, teneinde verduurzaming en mogelijk circulariteit te 

bevorderen. We verkende samen met bedrijven vele mogelijkheden in de praktijk en 

ontwikkelde de meest kansrijke tot een prototype. Alle resultaten zijn beschikbaar gesteld in 

een publieke kennisbank. Twee prototypes worden actief doorontwikkeld en er loopt een 

internetconsultatie voor een wetswijziging om digitaal eigendomsoverdracht van de 

elektronische Bill of Lading mogelijk te maken. 

Achtergrond en uitgangspunten 

De verduurzamingsdoelstellingen van de logistieke 

sector vraagt om radicale innovaties in de opzet en 

organisatie van logistieke ketens en vereist vergaande 

informatie-uitwisseling tussen de belanghebbenden. 

Echter, deze uitwisseling is tot op heden beperkt, 

omslachtig en de uitgewisselde informatie vaak 

inaccuraat. Blockchain is een opkomende technologie, 

die voor een doorbraak kan zorgen. In de 

wetenschappelijke literatuur bestond een grote 

behoefte om de daadwerkelijke impact van blockchain 

technologie op de sector te toetsen en de 

implementatie-uitdagingen te onderzoeken. 

Doelstelling en aanpak 

Spark! Living Lab ontwikkelt een kennisbank voor bedrijven die willen experimenteren met 

blockchain technologie en -toepassingen. Het project is toepassing-gedreven en kent een 

multidisciplinaire aanpak. Partijen worden ondersteund tijdens de verkenning en analyse, en 

geselecteerde toepassingen worden ontwikkeld tot een Proof of Concept in het Living Lab, en 

zo realistisch mogelijk getest en beoordeeld.  

Resultaten 

Belangrijkste resultaten van Spark! Living Lab zijn: 

• 4 ontwikkelde prototypes (gereed voor pilots met belanghebbenden),

• 1 geanalyseerde toepassing,

• 1 wetswijzigingsvoorstel om digitaal eigendomsoverdracht van de eBoL mogelijk te

maken,

• 4 ontwikkelde Proof of Concepts,

• 1 online kennisbank,

• een actief ecosysteem van bedrijven en andere (inter)nationale initiatieven, en

• 1 blockchain demonstrator.

Toekomstvisie 

Spark! Living Lab heeft aangetoond dat datadelingsinfrastructuren ontwikkeld kunnen worden 

met blockchain technologie. Blockchain biedt als voordelen dat het bewijzen levert over 

bestaan (in tijd), eigendom, integriteit en authenticiteit van data middels een decentrale, 

onweerlegbare en onveranderlijke database van transacties. Hiermee zijn allerlei toepassingen 

te ontwikkelen waarin waarde-overdracht, herkomst of eigendom belangrijk zijn, zonder 

introductie van een toezichthoudende of centrale partij. 

Van de prototypes TradeTrust en TradeCoin wordt op termijn forse toegevoegde waarde 

verwacht op basis van geleverde ketenregie in tal van ketens. 

SAMENVATTING 
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“SPARK! STAAT AAN DE WIEG VAN 

DIGITAAL EIGENDOMSOVERDRACHT VAN 

VERVOERBESTANDEN EN FACILITEERT 

O.A. DEEP TIER FINANCE” 

VICTOR VAN DER HULST  

PROGRAMMAMANAGER SPARK! LIVING LAB 

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek.
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AANLEIDING 

Verduurzaming staat op de politieke agenda in Nederland. De overheid heeft de doelstelling tot een volledig 

circulaire economie in 2050 te komen, waaraan ook de logistieke sector bijdraagt met als doelstelling een 

CO2-uitstootreductie van 55% in 2030 en 95% in 2050, t.o.v. 1990. Dit slaagt alleen met radicale innovaties 

in de opzet en organisatie van logistieke ketens en vereist vergaande informatieuitwisseling tussen de 

belanghebbenden in open netwerken. Echter, deze uitwisseling is tot op heden beperkt en omslachtig en de 

uitgewisselde informatie vaak inaccuraat.  

Blockchain 

Distributed Ledger Technology (blockchain) is een opkomende technologie die gedecentraliseerde en 

onwijzigbare opslag van geverifieerde transactiedata mogelijk maakt. Bij aanvang van het project bestond er 

in de wetenschappelijke literatuur een grote behoefte om de daadwerkelijke impact van blockchain 

technologie op de sector te toetsen en de uitdagingen van implementatie te onderzoeken.  

In potentie kan blockchain de manier waarop publieke organisaties zoals douane en belastingautoriteiten 

communiceren met de belanghebbenden in de keten radicaal veranderen (en vice versa). Een aantal 

beoogde toepassingen zullen hier naar verwachting op in spelen. Publieke organisaties worden actief 

uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling. Als een dergelijke toepassing succesvol is, kan de 

verdere implementatie ervan een aanpassing vereisen van het beleid en/of werkprocessen van deze publieke 

organisaties. 

Relevantie 

Spark! Living Lab draagt aan diverse actielijnen (1,2,3,5,9 en 10) bij van de Topsector Logistiek en 

adresseert veel vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda, vooral die in route 16 “Logistiek en Transport 

in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving”, wat toewerkt naar open netwerken waarmee 

bedrijven data uitwisselen en transportcapaciteit. Tevens draagt het project bij aan de “Digitale Transport 

Strategie – goederenvervoer” van het ministerie van IenW. 

De toepassing-gedreven aanpak waarin partijen worden uitgedaagd een echte multidisciplinaire innovatie-

aanpak te hanteren is door het consortium in eerdere projecten uitgeprobeerd, getest en verbeterd. De 

ervaringen leidden tot dit project met een grote ambitie. 

UITDAGING 

Voor de ontwikkeling van een circulaire economie en het verlagen van de impact van toeleverketens op het 

milieu, is het van essentieel belang dat betrouwbare informatie binnen de volledige keten wordt uitgewisseld. 

In de praktijk blijkt dit lastig te realiseren door technische uitdagingen zoals interoperabiliteit, maar ook door 

gebrek aan vertrouwen tussen de verschillende partijen. De verwachting is dat dit kan worden verbeterd met 

blockchain technologie. Spark! Living Lab richt zich op deze uitdaging met het onderzoeken van de 

mogelijkheden van het toepassen van de blockchain-technologie in toeleverketens en logistiek.  

Fysieke goederenstroom vs. informatiestroom 

Het verbinden van de digitale wereld met de fysieke goederenstroom is één van de grote uitdagingen bij het 

toepassen van blockchain (en andere technologieën) in logistieke ketens. Tot op heden zijn de meeste 

onderzoeken en veel toepassingen ontwikkeld in het digitale domein alleen. Het testen en uiteindelijk 

implementeren van deze toepassingen in echte ketens is vooral gedaan door grote bedrijven. Om een 

serieuze impact te hebben op de prestaties van hele toeleveringsketens, dient de technologie ook 

toegankelijk gemaakt te worden voor het mkb. 

Fysieke hubs 

Tijdens het project worden vier fysieke locaties (hubs) opgezet ter ondersteuning van het mkb bij de 

ontwikkeling en het experimenteren met blockchain-toepassingen. Deze hubs zijn uitgerust om toepassingen 

te implementeren, waarvoor een datadelingsinfrastructuur en intelligent assets nodig zijn. Intelligent assets 

zijn fysieke objecten die gegevens over zichzelf en/of hun omgeving kunnen waarnemen, vastleggen en 

communiceren.  

Spark! Living Lab heeft als doel 9 toepassingen te ontwikkelen een testen. Onderdeel van deze ontwikkeling 

is het opzetten van experimenten in één van deze hubs, waarbij de slimme fysieke assets worden 

gecombineerd met blockchain technologie om daarmee de fysieke goederen- en informatiestroom met elkaar 

te verbinden en inzichtelijk te maken voor belanghebbenden in de keten. 
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PROJECTOPZET 

Spark! Living Lab ontwikkelt een 

kennisbank voor bedrijven, met name 

mkb, die willen experimenteren met 

blockchain technologie en -toepassingen. 

Het project is toepassing-gedreven en 

kent een multidisciplinaire aanpak in de 

verkenning van een breed scala aan 

toepassingen. Partijen worden 

ondersteund tijdens het verkennen en 

analyseren van mogelijke toepassingen, 

die na selectie (trechterbenadering) 

worden ontwikkeld tot een proof of 

concept gebruikmakend van de 

beschikbare infrastructuur in het living 

lab. Deze concepten worden zo 

realistisch mogelijk getest en beoordeeld. 

Hiermee wordt direct bijgedragen aan het 

Duurzame Living Labs thema ‘Innovatieve Business- en organisatiemodellen’ en tevens aan ‘Kortere 

logistieke ketens en bundeling’ met de focus op open en verbonden netwerken waarin data worden gedeeld. 

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen Christelijke Hogeschool Windesheim (penvoerder), Technische 

Universiteit Delft, TNO, STC, aangevuld met Blocklab (fieldlab van Havenbedrijf Rotterdam), 

ondernemersverening evofenedex en Supply Chain Finance Community. Tijdens het project hebben diverse 

bedrijven actief geparticipeerd in de ontwikkelde toepassingen, t.w. Annona, Havenbedrijf Rotterdam, 

Innotractor, Isacert/Vinçotte, Lamb Weston/Meijer, Lineage, Pharox, en Vebabox. 

Spark! Living Lab is opgezet rondom de volgende 6 werkpakketten: 

INSTRUMENTS FOR IDEATION, QUICK ANALYSIS AND PROOF OF PRINCIPLE 

In dit werkpakket worden instrumenten ontwikkeld, die bijdragen aan het snel 

ontwikkelen van een community van geinteresseerde partijen alsmede de 

verkenning en ontwikkeling van toepassingen. Alle instrumenten worden vrijelijke 

beschikbaar gesteld in de online kennisbank. TNO is werkpakketleider. 

IDEATION WORKSHOPS 

Werkpakket 2, 3 en 4 zorgen gezamenlijk voor het opdoen, verkennen en 

daadwerkelijk realiseren van relevante blockchain toepassingen in directe 

samenwerking met belanghebbenden, met als doel te komen tot een aantal proof 

of concepts, die kunnen doorgroeien tot pilots wanneer de betrokkenen dat 

wensen.  

Dit werkpakket ontwikkelt een community van geïnteresseerde belanghebbenden 

door middel van het organiseren van ideation workshops, waarin betrokkenen 

worden geïnspireerd met bestaande toepassingen, demonstrators en de 

instrumenten uit werkpakket 1, om daarmee in brainstorm sessies tot nieuwe 

ideëen te komen.  

Doelstelling is om 6 workshops per jaar te organiseren, met minimaal 7 

deelnemers. Beoogd resultaat is 6 toepassingen, die verder verkend worden in 

werkpakket 3. Windesheim trekt dit werkpakket. 

Gefasseerde aanpak Spark! Living Lab 
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QUICK ANALYSIS OF USE-CASE 

Potentiële toepassingen die voortkomen uit werkpakket 2, worden getoetst op 

technische en maatschappelijke haalbaarheid in werkpakket 3. Projectleden en 

studenten voeren een brede analyse uit en komen tot een concrete beschrijving 

van de mogelijke toepassing, beoogde voordelen, globale architectuur, 

evaluatiecriteriae en beoordeling. Positief beoordeelde toepassingen worden 

voorgesteld voor werkpakket 4. 

Dit werkpakket wordt geleid door Windesheim. 

DEVELOP USE-CASES 

Veelbelovende toepassingen worden daadwerkelijk (technisch) gerealiseerd in 

werkpakket 4. In directe samenwerking tussen ontwikkelaars, gebruikers, 

belanghebbenden en betrokken studenten worden de eisen, kaders en planning 

besproken. Met een agile ontwikkelaanpak, waarin regelmatige demonstraties en 

terugkoppeling van betrokkenen centraal staat, wordt de toepassing tot een proof 

of concept ontwikkeld. Concreet betekent dit dat complexiteit is geminimaliseerd, 

minder aandacht is besteed aan onderhoudbaarheid en herbruikbaarheid van 

broncode alsmede security. Elke toepassing gebruikt en draagt bij de generieke 

software bouwblokken, die het project in de kennisbank beschikbaar stelt. 

Doelstelling is om aan het eind van het project 9 toepassingen te hebben 

ontwikkeld en verkend in een proof of concept. Blocklab leidt dit werkpakket.  

VIRTUAL INFRASTRUCTURE 

Werkpakket 5 heeft tot doel het ontwikkelen en onderhouden van een 

kennisbank met instrumenten uit werkpakket 1 en software componenten en 

documenten uit werkpakket 4. Deze kennisbank wordt tijdens en tevens na 

afloop van het project beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde partijen om 

te worden gebruikt voor verdere ontwikkelingen. 

Ook wordt de IT infrastructuur die nodig is voor werkpakketten 2, 3 en 4 

beschikbaar gesteld vanuit dit werkpakket. TNO is werkpakketleider. 
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 PHYSICAL HUBS 

Werkpakket 6 richt zich op het voorbereiden en inrichten van een viertal fysieke 

(trainings)locaties, waarin geëxperimenteerd kan worden met de verkende en 

ontwikkelde toepassingen uit werkpakketten 3 en 4. Naast de aangesloten 

locaties bij projectpartners evofenedex en STC, worden er tijdens de looptijd 

van het project nog 2 locaties geselecteerd om zo tot een goede geografische 

spreiding te komen en daarmee toegankelijkheid voor het bedrijfsleven te 

verhogen. Windesheim, evofenedex en STC zijn werkpakketleider. 

 

 

 

  

 

 

 

De Corona pandemie heeft ons genoodzaakt de inrichting van de fysieke 

locaties uit te stellen en te verminderen tot één locatie. Dit zal worden 

uitgevoerd in deel 2 van dit project, dat een looptijd heeft tot medio 2024.  

Tijdens het project zijn zoveel mogelijk activiteiten, die beoogd waren voor de 

hubs, online/remote georganiseerd en uitgevoerd.  



SPARK! LIVING LAB SEPTEMBER 2022  

8 

RESULTATEN 

Spark! Living Lab heeft de volgende concrete resultaten behaald: 

• 4 ontwikkelde prototypes  

In directe samenwerking met consortium partners en 

participerende bedrijven zijn 4 prototypes ontwikkeld. De 

eerste drie staan nader toegelicht onder de cases. 

 

TradeTrust: digitaal overdracht van titel van de 

elektronische Bill-of-Lading (BoL), middels een neutraal en 

interoperabel platform. 

 

Tradecoin: Verlagen van het deep tier financieringsrisico en 

vergroten van de maatschappelijke impact door middel van 

tokens en digital twins in agroketens. 

 

Conditioned Goods: Realtime inzicht in de 

omgevingsconditie van goederen tijdens vervoer en opslag.  

 

Blockcert: Digitale certificering met blockchain vermindert 

administratie en verspreidt kosten over de keten. Door 

beperkte betrokkenheid van belanghebbenden dient een 

toets van het ontwikkelde concept nog uitgevoerd te 

worden. 

 

• 1 geanalyseerde toepassing 

RailCargo: Conditioned Based Maintance voor 

spoorvervoer, waarmee vertragingen op het spoor door 

uitval kunnen worden beperkt, met als gevolg 

kostenverlaging en verbeterde procesefficiëntie. Zie nadere 

toelichting onder de cases. 

 

• meerdere concepten in verschillende fases van 

ontwikkeling 

Zie www.sparklivinglab.nl voor meer informatie. 

 

Spark! Living Lab heeft een uitgebreide publieke kennisbank met toepassingen (prototypes), analyses, publicaties en 

componenten opgeleverd, waar geïnteresseerde bedrijven vrijelijk uit kunnen putten. Het project is trots op de gestarte 

internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand (eBL). Het wetsvoorstel, 

aangeboden door de minister van Rechtsbescherming en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, voorziet voor zeevervoer 

en gecombineerd vervoer met een zeetraject in een regeling voor het elektronisch vervoerbestand (cognossement en 

vrachtbrief) in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee draagt de TradeTrust toepassing direct bij aan de verdere digitalisering van 

zeevervoer.  

Inmiddels zijn diverse bedrijven, waaronder een impactfonds en een bouwbedrijf, aan het experimenteren met de Tradecoin 

toepassing voor het verlagen van financieringsrisico’s diep in de keten, of het opzetten van een circulaire bouwmaterialen-

marktplaats. Meerdere bedrijven hebben hun interesse geuit in aanvullende toepassingen. 

Spark! Living Lab heeft een actief ecosysteem ontwikkeld van bedrijven en andere nationale en internationale initiatieven, die 

zich richten op blockchain als datadelings-infrastructuur in het logistieke domein (oa. Blockchain Europe, ALICE en Interreg 

Blockstart). Recent is Spark! Living Lab ook uitgeroepen tot één van de regionale hubs van de Dutch Blockchain Coalition. 

Eerder won Spark! Living Lab al de Computable Award 2020 in de categorie MKB-project en is in 2022 de Tradecoin use 

case genomineerd in de categorie Sustainable Tech (onder de naam Annona). 

 

Efficiency 

Op basis van de pilot met TradeTrust is een inschatting gemaakt van de haalbare resultaten. Industriepartners Ocean 

Network Express en Olam waren in staat om de end-to-end verwerkingstijd van documenten terug te brengen van gemiddeld 

  

MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 

CO2 reductie n.t.b. 

Kostenbesparing € 4 mrd / 

jaar 

Vermeden vervoerskilometers n.t.b. 

Modal shift tonkilometers n.t.b. 

Tijdsbesparing documentverwerking ≈ 7 dg / 

eBL 

 

 

SECTOR RESULTATEN 

Gecreëerde toegevoegde waarde € 75 mln 

Gecreëerde duurzame arbeidsplaatsen ? 

Bereikte bedrijven 87 

Bereikte MKB bedrijven 30 

Onderzoekers/ studenten nu werkzaam 

bij bedrijven 

8 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT 

Master thesis 8 

PhD promoties (verwacht) 2 

Wetenschappelijke publicaties 9 

Citations wetenschappelijke publicaties 26 

Wetenschappelijke seminars, 

workshops, presentaties etc. 

10 

 

http://www.sparklivinglab.nl/
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6 tot 10 dagen, tot minder dan 24 uur, door gebruik te maken van de eBL voor de digitale eigendomsoverdracht. De Digital 

Container Shipping Association (DCSA) schat dat een adoptie van 50% van eBL binnen de sector een besparing van meer 

dan 4 miljard dollar per jaar kan opleveren. 

 

Ketenregie 

Vanaf 2023 gelden de nieuwe EU duurzaamheidsverslaglegging regels (Corporate Sustainability Reporting Directive – 

CSRD). Deze nieuwe regels gaan veel verder en verplichten alle grote en beursgenoteerde EU-ondernemingen tot 

duurzaamheidsverslaglegging volgens nieuwe standaarden. Uit onderzoek van McKinsey1 is gebleken dat de supply chain 

van een gemiddeld bedrijf verantwoordelijk is voor ruim 80% van de broeikasgasuitstoot en meer dan 90% van de impact op 

lucht, land, water, biodiversiteit en geologische hulpbronnen. Digital twinning m.b.v. de Tradecoin bouwblokken maakt het 

mogelijk om de CO2-footprint op scope 3 niveau inzichtelijk te maken. Deze transparantie leidt tot gerichte activiteiten om 

CO2 vermindering in gang te zetten. 

 

Annona heeft als streven om in de komende tien jaar 1 miljard Euro aan handelsvolume qua financiering mogelijk te maken 

vanuit fragiele landen, gebruikmakend van het TradeCoin platform. Aan inkomsten resulteert dit in tussen de 50 en 100 

miljoen Euro aan toegevoegde waarde van ketenregie. Daarmee maakt implementatie van digital twinning het Nederlandse 

bedrijfsleven competitiever qua inkoop- en handelsactiviteiten. 

 

Tradecoin is een van de 4 cases, die is ingebracht in het voorstel dat is ingediend door een consortium onder leiding van 

Windesheim, voor de call Topsector Logistiek 2022-2026 deel A “Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke 

ketens en goederenvervoer”. Breder onderzoek en experimenten in meerdere sectoren zullen vanuit dit voorstel worden 

opgepakt. 

 

Opgebouwde internationale samenwerking met Fraunhofer en Blockchain Europe blijven actief en worden, via gezamenlijke 

onderzoeken en projecten, versterkt, met name op het gebied van datadeling in logistieke ketens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-27/stop-food-rotting-on-ships-and-you-ll-cut-carbon-pollution-too 

Frietproductie bij Lamb Weston / Meijer.  
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           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS 

 

 TRADETRUST HEEFT GELEID TOT WETSVOORSTEL VOOR 

DIGITAAL EIGENDOMSOVERDRACHT VAN E-BOL 

 

   

   

 TRADECOIN HEEFT TRACTIE IN DE MARKT: DIVERSE 

EXPERIMENTEN WORDEN MOMENTEEL UITGEVOERD 

 

   

   

 SPARK! LIVING LAB WINT DE COMPUTABLE AWARD 2020 IN 

DE CATEGORIE MKB-PROJECT 

 

   

   

 SEMANTIC WEB O.B.V FEDERATED PROJECT GEVALIDEERD 

IN RAILCARGO CASE 

 

   

   

 BETROKKEN ECOSYSTEEM VAN BEDRIJVEN, INITIATIEVEN 

EN PARTNERS OPGEBOUWD 

 

   

   

 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT IN DE EERSTE 2 JAAR VAN 

HET ONDERZOEK 

 

   

   

 MET RUIM 80 BEDRIJVEN IDEEËN EN CONCEPTEN VERKEND, 

ONDANKS DE LOCKDOWNS 

 

   

   

 MEER DAN 80 STUDENTEN HEBBEN ACTIEF 

GEPARTICIPEERD MET STAGES EN OPDRACHTEN 

 

   

   

 SPARK! LIVING LAB EINDCONFERENTIE MET 75+ 

BEZOEKERS GEWAARDEERD MET EEN ACHT 

 

   

   

 SPARK! LIVING LAB VERKOZEN TOT OFFICIELE DUTCH 

BLOCKCHAIN COALITION HUB 
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BLOCKCHAIN DEMONSTRATOR 

Relatief veel partijen in de logistiek hebben weinig kennis 

van nieuwe technologie zoals blockchain. In de praktijk 

kunnen ervaren welke mogelijkheden dit biedt voor 

datadeling in de keten, zorgt ook voor het kunnen bedenken, 

ontwikkelen van ideëen die passen bij de eigen praktijk van 

de onderneming. Een demonstrator was gewenst, die 

enerzijds bedrijven helpt meer inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden van de technologie, en anderzijds studenten 

(toekomstige medewerkers) laat ervaren hoe datadeling en 

ketenregie kunnen werken. 

Met dit vertrekpunt heeft Spark! Living Lab met studenten 

een serious game ontwikkeld, die de impact laat zien van 

het toepassen van blockchain-technologie als 

datadelingsinfrastructuur. In het game ervaren deelnemers 

wat de voordelen van een gedeelde werkelijkheid zijn. Deze 

game is inmiddels ca. 10x gespeeld met diverse groepen 

studenten en projectleden. In verschillende Windesheim 

opleidingen wordt het spel ingezet als onderdeel van het 

curriculum. Tevens heeft doorontwikkeling plaatsgevonden 

middels een toegekende onderwijsvoucher, najaar 2021.  

Alle materialen zijn publiekelijk beschikbaar gesteld. 

KENNISBANK COMPONENTEN EN TOEPASSINGEN 

Om bedrijven en met name mkb-bedrijven te ondersteunen 

bij het adopteren van blockchain technologie, ontwikkelde 

Spark! Living Lab een kennisbank met relevante 

bouwblokken (componenten), ideation instrumenten, 

wetenschappelijke artikelen en uitgewerkte toepassingen.  

Al deze documenten, broncodes en tools zijn vrijelijk 

beschikbaar gesteld op www.sparklivinglab.nl.  

Onderdelen zijn toegankelijk onder ‘Use cases’ en onder 

‘Research’. 

Veel kennis clips zijn beschikbaar gesteld onder ‘Events’, 

diverse blogs onder ‘Nieuws’ en algemene informatie over 

blockchain onder het gelijknamige menu. 

De website blijft tenminste voor de looptijd van deel B 

(medio 2024) beschikbaar. 

De Blockchain Demonstrator in actie op Hogeschool Windesheim 

Spark! Living Lab kennisbank 

http://www.sparklivinglab.nl/
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ERVARINGEN  

2020 en 2021 zijn bijzondere jaren geweest. Het coronavirus legde het leven in grote delen van de wereld 

tijdelijk stil door wijd geïmplementeerde (harde en zachte) lockdowns. Het duurde even voordat live werd 

omgezet naar online. De beoogde funnel-aanpak, waarmee geïnteresseerde bedrijven gestructureerd via 

ideation workshops begeleid worden met een mogelijk concrete use case als resultaat, werd hierdoor 

praktisch onmogelijk. Als maatregel zijn negen goedbezochte webinars georganiseerd waarin de Spark! 

thematiek centraal stond. Hiermee lukte het gaandeweg bedrijven te interesseren voor de ideation 

workshops. Toch leidde dit tot een vertraagde start van de realisatie van prototypes, die vrijwel allemaal in 

het laatste jaar hebben plaatsgevonden. 

 

 

  

  

OPEN INNOVATIE  

De ideeën, concepten en prototypes zijn allemaal in directe samenwerking met bedrijven, onderzoekers en 

studenten ontwikkeld. Er is actief op zoek gegaan naar relevante belanghebbenden, initiatieven en experts 

die konden bijdragen aan de toepassingen. Daarmee is een actief ecosysteem ontwikkeld van bedrijven en 

andere nationale en internationale initiatieven, die zich richten op blockchain als datadelings-infrastructuur 

in het logistieke domein (oa. Blockchain Europe, ALICE en Interreg Blockstart). Recent is Spark! Living Lab 

ook uitgeroepen tot één van de regionale hubs van de Dutch Blockchain Coalition. Eerder won Spark! 

Living Lab al de Computable Award 2020 in de categorie MKB-project en is in 2022 de Tradecoin 

toepassing genomineerd in de categorie Sustainable Tech (onder de naam Annona). 

 

Gaande het project bleek de beoogde technische samenwerking tussen Blocklab (use case development, 

werkpakket  4) en TNO (virtual infrastructure, werkpakket 5) praktisch niet haalbaar door verschil in 

platform-keuze en technische expertise in de teams. Dit heeft ertoe geleid dat de realisatie van de cases 

door Blocklab is uitgevoerd op de bij hen aanwezige infrastructuur, en TNO zich heeft gericht op de verdere 

ontwikkeling en toetsing van het semantische model in onderliggende FEDeRATED bouwblokken, o.a. in 

de Railcargo case. 

 

Evofenedex en Supply Chain Finance Community hebben actief bijgedragen aan de disseminatie van de 

opgebouwde kennis en inzichten via publicaties en online en fysieke evenementen. Doordat de opzet van 

fysieke hubs door Corona onmogelijk werd, heeft STC geen actieve rol in het project kunnen spelen. 

 

  

  

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK  

Tijdens de looptijd van Spark! is er actief samengewerkt met zowel Dinalog als de Topsector Logistiek. 

Spark! presenteerde haar voortgang en tussentijdse resultaten op diverse georganiseerde events (zoals 

Topsector Logistiek Congres 2020, Innovatieconferentie Logistiek 2022 en ICT en Logistiek 2022) en nam 

deel aan relevante kennissessies (zoals Bijeenkomst Topsectoren Logistiek & ICT, Sustainable Living Lab 

Xchange en TopTeam/TKI overleg) 

 

Dit heeft er mede toe geleid dat Spark!, in samenwerking met Living Lab Sharehouse, een projectvoorstel 

heeft ingediend in de eerder aangehaalde Topsector Logistiek 2022-2026 call.  
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TRADECOIN – WINDESHEIM & BLOCKLAB 

Het doel van deze toepassing is om zowel het 

financieringsrisico diep in agroketens te verlagen, alsmede 

de sociale, ecologische en economische impact te 

vergroten voor de spelers aan het begin, door transparantie 

en traceerbaarheid van de supply chain te vergroten. 

Centrale onderzoeksvraag is tot op welk detailniveau er met 

behulp van blockchaintechnologie end-to-end product-, 

informatie- en financiële stromen van een supply chain kan 

worden getraceerd en geïntegreerd. Ook kijken we naar de 

mogelijkheid deze data te gebruiken voor het voeden van 

risicobeoordelingsmodellen. 

In directe samenwerking met het betrokken bedrijf en 

ontwikkelaars is een informatiemodel, -architectuur en 

prototype ontwikkeld dat nauwkeurig de goederen vastlegt, 

inclusief de bijbehorende transformaties die het ondergaat. 

Dit levert een productpaspoort op met verwijzingen naar 

digitale assets over de gehele levenscyclus van het product, 

waarmee de herkomst kan worden aangetoond.  

Deze werkwijze met een productpaspoort is tevens positief 

getest in een voorraadfinancieringstoepassing met 

betrokken bedrijven. 

TRADECOIN - ANNONA 

Annona heeft als missie om duurzame, veilige en inclusieve 

ketens te realiseren die hun oorsprong hebben in fragiele  

landen. Dit wil Annona mogelijk maken door toegang tot 

kapitaal te faciliteren, de fysieke goederenstroom te 

controleren en data uit de keten te gebruiken. In de 

samenwerking met Spark! Living Lab is een proof of concept 

ontwikkeld om deze ambitie met blockchain technologie te 

ondersteunen.  

De use case kent drie fases. 

In de eerste fase is een platform gevormd op basis waarvan 

een digital twin kan worden gemodelleerd. Deze geeft de 

daadwerkelijke ketenstructuur en goederenstroom weer. Dit 

geeft de benodigde structuur aan de data/informatie, die 

vanuit de verschillende ketenpartijen zal worden 

aangeleverd. Dit is niet alleen relevant voor de risicoanalyse, 

maar ook biedt dit de basis voor transparantie, zichtbaarheid 

en validatie van oorsprong in de keten.  

De tweede fase heeft als focus om de structuur voor een 

risicomodel neer te zetten, die ingeregeld kan worden naar 

de behoefte van verschillende soorten financiers en 

financieringsoplossingen.  

De derde fase beoogt een financierings- en 

betaalmogelijkheid binnen het platform al dan niet met 

cryptocoins. 

13 

Illustratie van de case 

Annona op bezoek bij Boliviaanse koffieproducenten 
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TRADETRUST - BLOCKLAB 

Papieren Bill of Ladings (BoL) worden afgegeven door een 
rederij na het laden van de goederen op de boot en dient als 
het bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder 
en de houder van het document, ontvangst van de goederen 
en geeft de houder het beschikkingsrecht over de goederen. 
In het geval van een “To Order” BoL kan dit beschikkingsrecht 
worden overgedragen. Hierdoor is het ook zeer geschikt als 
onderpand. Echter, is dit momenteel alleen rechtsgeldig met 
de papieren BoL. Hierdoor is het een kostbaar en tijdrovend 
proces als gevolg van de vele papier-digitaal-papier 
processen. Een elektronische BoL (eBoL) is efficiënter, maar 
vraagt om een interoperabel en neutrale infrastructuur als ook 
rechtsgeldigheid. 

Centrale onderzoeksvraag is hoe een eBoL uitgegeven op het 
een platform, kan worden geverifieerd en verwerkt op een 
ander digitaal platform. Ook wordt de impact op bestaande 
wet- en regelgeving onderzocht. 

Pilots hebben aangetoond dat een aanzienlijke besparing 
wordt gerealiseerd met de digitale eigendomsoverdracht met 
een eBoL, ondermeer door een reductie in de doorlooptijd en 

kan fraude eerder worden geconstateerd.  

Inmiddels is de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot 

invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart. Het 

voorziet voor zeevervoer in een regeling voor het 

elektronisch vervoerbestand (cognossement en vrachtbrief) 

in het Burgerlijk Wetboek.  

TRADETRUST – HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 

De oplossing biedt gebruikers een intuitieve interface voor 

de interactie met TradeTrust; een publiek blockchain 

netwerk, dat functioneert als een gemeenschappelijk 

referentiekader voor de partijen die betrokken zijn bij de 

electronische overdracht van de eBoL. Zo worden systemen 

van de uitgever (rederij), ontvanger en verzender van de 

goederen, banken en eventuele andere betrokken partijen 

met elkaar verbonden. Door de eBoL om te zetten naar een 

token blijft data off-chain, en wordt het beschikkingsrecht 

overgedragen tussen de verschillende partijen. De oplossing 

bestaat verder uit een digitale kluis, waarin de eBoL data 

opgeslagen wordt en waarmee op elk moment de juiste 

partijen toegang krijgen tot de data. Hiermee ontstaat een 

neutrale en interoperabele oplossing. TradeTrust is volledig 

open-source en toegankelijk voor het MKB. Het is een 

belangrijke stap om havens over de hele wereld veiliger, 

sneller, efficiënter en duurzamer te maken. 

Resultaten van een proef uitgevoerd in 2021 tonen aan dat 

de digitale eigendomsoverdracht tijd bespaart en efficiëntie 

verbetert. Betrokken partners konden de end-to-end-

verwerkingstijd van documenten inkorten van zo’n 6 tot 10 

dagen (papier) naar <24 uur (eBoL). De Digital Container 

Shipping Association schat dat wanneer 50% van de 

vrachtbrieven wordt vervangen door een eBL, dit een 

besparing kan opleveren van meer dan USD 4 miljard. 

Illustratie van de case 

Schermafbeelding van de ontwikkelde toepassing 
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CONDITIONED GOODS – WINDESHEIM & TNO 

In logistieke ketens worden veel goederen onder vooraf 

gesproken condities opgeslagen en vervoerd. Inzicht in de 

nakoming van deze condities is belangrijk en heeft tevens 

de potentie ketens efficiënter te maken. 

In samenwerking met Lamb Weston / Meijer en haar 

ketenpartners hebben we onderzocht welke waarde real-

time, verifieerbare temperatuurgegevens hebben voor de 

logistieke keten. Dit is gedaan door het ontwikkelen en 

testen van een blockchain toepassing i.c.m. diverse 

temperatuursensoren, die met de gekoelde producten 

meegestuurd zijn. Ook is verkend in welke mate dit inzicht 

kan leiden tot slimmere koelregimes tussen fabriek en 

opslag en welke CO2 besparing hier mogelijk is. 

Uit verschillende op blockchain gebaseerde prototypes en 

experimenten met sensoren in de onderzochte context, 

hebben we als consortium besloten een stap terug te doen 

en het einddoel van deze toepassing opnieuw te 

beoordelen. 

Mogelijk winsten en voordelen wegen nog niet op tegen de 

benodigde investering en betrokkenheid van alle 

ketenpartners. 

CONDITIONED GOODS – LAMB WESTON / MEIJER 

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LWM) levert 

haar bevroren producten aan vele afnemers in binnen- en 

buitenland. Volledig inzicht in de condities van de producten 

na het verlaten van de fabriek verhoogt de zekerheid 

rondom de productkwaliteit bij de eindklant en 

vergemakkelijkt de modaliteitskeuze voor vervoer.  

Vanuit Digital Innovation team onderzoekt LWM nieuwe 

technologieën, die bijdragen aan de transformatie naar een 

data-gedreven organisatie. Deze toepassing helpt bij het 

verkennen en inzetten van nieuwe technologie (blockchain 

en Internet-of-Things sensoren) in primaire processen. 

Diverse afdelingen hebben bijgedragen aan het uitvoeren 

van de experimenten. 

Blockchain-technologie biedt de mogelijkheid om de 

betrouwbaarheid, traceerbaarheid en authenticiteit van 

informatie te garanderen, vooral in combinatie met smart 

contract gebaseerde overeenkomsten.  

Belangrijkste les is dat innovaties op ketenniveau alleen 

slagen met volledig betrokken ketenpartners, i.c.m. een 

gezamenlijk gepercipieerd probleem en beoogde voordelen. 

Indien deze voornamelijk bij één speler liggen, is het lastig 

een verandering te implementeren. 

Illustratie van de case 

Productie van patat bij Lamb Weston / Meijer 
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RAILCARGO - TNO 

 

Tijdens de ideation sessies met Pharox ontstonden er veel 

ideeën voor blockchain toepassingen in de spoorwegsector. 

De selectie van de meest geschikte was een flinke 

zoektocht, wat vooral bleek tijdens het benaderen van 

betrokken partijen. Voor velen is blockchain nog onbekend 

of te technisch. Ook is blockchain niet altijd de eerste 

oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is gekozen voor het 

een case rondom onnodig uitval van goederenwagons.  

 

Uitval van een goederenwagon kan grote gevolgen hebben, 

van een vertraging tot volledig uitval van een goederentrein 

doordat een tijdslot is verloren. De ontvangende partij loopt 

dan vrijwel altijd significante schade op. Onnodige uitval 

wordt voorkomen met sensoren op de wagons en betere 

informatiedeling van rapportages van fysieke controles, 

onderhoud en onderhoudsplanning. De notarisfunctie van 

blockchain voorkomt discussies tussen de partijen (en 

belangen). 

 

Deze concrete toepassing heeft met name ontwikkeling in 

het datadeel voortgebracht: het data (semantisch) model 

van de semantic ledger is uitgebreid en nieuwe digital twins 

en events zijn gedefinieerd. 

In de beschikbare tijd is het niet gelukt tot een Proof of 

Concept te gekomen. Deze volgt mogelijk op korte termijn. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

RAILCARGO - PHAROX 

 

Pharox helpt verladers, dienstverleners in productie- en 

logistieke ketens met hun digitale transformaties. In het 

spoorgoederenvervoer heeft Pharox veel ervaring en diverse 

digitale transformaties gerealiseerd. Met verladers en 

wagononderhoudsbedrijven zijn de knelpunten verkend hoe 

informatie over de wagonstatus, die traditioneel door veel 

verschillende partijen separaat en achtereen wordt 

verzameld, kan worden verbeterd.  

 

Hedendaags zijn de partijen nog sterk afhankelijk van 

informatie van andere stakeholders. Dit weerhoudt 

spoorgoederenvervoer van real-time en meer digitaal 

gevalideerde informatie die eenvoudig en onweerlegbaar 

gedistribueerd kan worden. Samen met Spark! Living Lab en  

TNO heeft Pharox dit verkend en aangetoond dat blockchain 

technologie hierin een goede rol kan spelen. Dit kan leiden 

tot een snellere en optimale inzet van wagons en maakt 

daarmee het spoorproduct competitiever. Pharox heeft dan 

ook besloten om een Proof of Concept te gaan ontwikkelen. 

 

 

 

 

Schematisch overzicht van onderlinge transacties t.b.v. onderhoud van 

spoorwagons 

Goederenwagon met IoT-sensor 
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TOEKOMSTVISIE 

Spark! Living Lab heeft aangetoond dat datadelingsinfrastructuren ontwikkeld kunnen worden met 

blockchain technologie. Blockchain biedt als voordelen dat het bewijzen levert over bestaan (in tijd), 

eigendom, integriteit en authenticiteit van data middels een decentrale, onweerlegbare en onveranderlijke 

database van transacties. Hiermee zijn allerlei toepassingen te ontwikkelen, waarin waarde-overdracht, 

herkomst of eigendom belangrijk zijn, zonder introductie van een toezichthoudende of centrale partij. 

Blockchain werkt als een common frame of reference voor alle betrokken partijen in een supply chain. 

 

Brede adoptie en opschaling wordt vooral beperkt door onbekendheid met de voor- en nadelen, technische 

barrières in het opzetten van een infrastructuur, beperkte interoperabiliteit tussen afzondelijke blockchain 

infrastructuren en/of toepassingen, juridische onduidelijkheden en beperkte innovatie-adoptie bij bedrijven. 

Verdere acceptatie van de technologie, regelgeving en ontwikkeling van publieke netwerken (zoals 

Ethereum) zullen de adoptie versnellen. Ook is het de verwachting dat breed beschikbare en geaccepteerde 

cryptomunten (zoals stable coins die voldoen aan de aankomende MiCA regulering) zullen bijdragen aan de 

versnelling van adoptie. Vooral omdat verdergaande integratie van betalingsstromen dan mogelijk worden. 

 

Valorisatie en disseminatie 

TradeTrust maakt uitwisselbaarheid van diverse eBoLs mogelijk, wat verwerking in de havens fors zal 

versnellen. Tradecoin biedt visibility in complexe ketens, wat kansen biedt voor Deep Tier Finance, alsmede 

voorraadfinanciering en toepassingen t.b.v. de circulaire economie. We verwachten op termijn forse 

toegevoegde waarde op basis van ketenregie te kunnen leveren in tal van ketens. 

 

Belangrijke stappen, naast verdere technische innovatie om tot toegankelijkere, volwassenere techniek te 

komen, zijn verdere kennisontwikkeling en -deling over ketensamenwerking en de invloed van technologie. 

In samenwerking met de Dutch Blockchain Coalition en het onderwijs (Windesheim, TU Delft) draagt Spark! 

hier actief aan bij. Evenals de uitgestelde fysieke hub met beoogde locaties in Zwolle en Rotterdam. 

 

VERVOLGACTIVITEITEN 

Geleerde lessen in Spark! Living Lab die belangrijk zijn voor vervolgactiviteiten zijn: 

 

• Betrokkenheid ketenpartijen 

Ketenpartijen dienen een hoge mate van betrokkenheid te tonen en met een innovatie-mindset deel te 

nemen. Bij aanvang zijn er veel onduidelijkheden, die gaandeweg, gezamenlijk dienen te worden opgelost. 

Het verkennen van andere en/of nieuwe business modellen moet niet geschuwd worden. 

 

• Governance 

Samenwerken met vele ketenpartners stelt nieuwe eisen aan governance van de toepassing(en), 

infrastructuur en organisaties. Spark! richtte zich vooral op de technische en bedrijfskundige haalbaarheid 

van de toepassing, en minder op concrete governance vraagstukken, waaronder prikkels (incentives), 

besluitvorming en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van ketenpartners kan worden vergroot door 

governance direct onderdeel te maken van de (verdere) ontwikkeling.  

 

• Ervaren ontwikkelteam 

Blockchain (en Internet of Things) introduceert veel nieuwe tools, technieken en concepten met een steile 

leercurve. Een ervaren development team dat gebruikt maakt van een breed geadopteerde ontwikkel stack 

(Ethereum) verkort ontwikkeltijden aanzienlijk en daarmee de feedback-loop naar betrokken bedrijven en 

zorgt tevens voor sneller kunnen testen van concepten in de praktijk. 

 

“BLOCKCHAIN WORDT HET FUNDAMENT VOOR DIGITALE 

TRANSACTIES TUSSEN PARTIJEN IN ELKE KETEN, DUS 

OOK IN SUPPLY CHAINS EN LOGISTIEK”   

VICTOR VAN DER HULST 

PROGRAMMAMANAGER SPARK! LIVING LAB 
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DOORLOPEND WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

In 2020 zijn 2 PhD studenten gestart bij TU Delft. Medio 2021 is één van de PhD studenten gestopt en 

vervangen door een nieuwe student. De onderzoeksprojecten rond secure and privacy preserving supply 

chain logistics operations op een gedecentraliseerde manier leiden tot verschillende ideeën in de richting 

van location privacy en bin packing met behulp van differential privacy. Bovendien zijn de use-cases die in 

dit project zijn onderzocht ook geanalyseerd in termen van technologische gereedheid en voor die use-

cases waar wetenschappelijke oplossingen bestaan, worden de redenen voor het gebrek aan adoptie in 

het bedrijfsleven geanalyseerd. De resultaten zullen openbaar worden gemaakt in de vorm van een 

position paper, die een aanzienlijke impact zal hebben in de academische wereld en het bedrijfsleven. 

Uit de activiteiten blijkt dat het belang van (sensor)data in supply chains steeds belangrijker wordt, waarbij 

security en privacy een grote rol speelt. Decentralisatie van diensten spelen daarin een grote rol, oa. in de 

verschuiving richting een circulaire economie. Het is dan ook de ambitie van het consortium te blijven 

bijdragen aan dit onderwerp en in te schrijven op nationale en Europese projecten waarin data, 

decentralisatie en datadeling centraal staan. 

Gezien de huidige situatie van het onderzoekstraject van de afgelopen twee jaar en de planning voor de 

komende twee jaar, is de verwachting dat de 2 promovendi hoogwaardige wetenschappelijke artikelen, 

PoC, presentaties en masterscripties zullen blijven produceren. Hoewel het industriële traject van het 

project geëindigd is, is het de ambitie om te blijven samenwerken bij het verzamelen van nieuwe use-

cases, het bieden van wetenschappelijke oplossingen en het realiseren van PoCs/prototypes, die in de 

praktijk kunnen worden getest. 

PRIVACY-PRESERVING BIN-PACKING WITH DIFFERENTIAL PRIVACY 

TIANYU LI 

Supply chains bestaan uit een complex netwerk van veel verschillende soorten belanghebbenden. Veel 

wetenschappers stellen dat operationele diensten aanzienlijk verbeterd kunnen worden als er een 

gemeenschappelijk raamwerk bestaat voor het delen en verwerken van gegevens. Zo’n gezamenlijk 

platform kan helpen de kosten te verlagen en biedt betere mogelijkheden voor planning en forecasting. Het 

zal echter sterk afhankelijk zijn van gegevens uit verschillende bronnen, verschillende gegevensformaten 

hebben en, belangrijker nog, als gevoelig worden beschouwd in termen van privacy of commerciële 

waarde. In dit onderzoek ontwerpen we operationele diensten op een privacybeschermende manier. Onze 

voorstellen omvatten onder meer bin-packing, tracing en tracking. We stellen voor om differential privacy te 

gebruiken in combinatie met cryptografische tools zoals homomorphic encryption om te voldoen aan 

beveiligings- en privacyvereisten. 

MULTI-PARTY PRIVATE SET INTERSECTION PROTOCOLS FOR SUPPLY CHAIN APPLICATIONS 

JELLE VOS 

Operationele diensten in logistiek zijn afhankelijk van algoritmen die uit verschillende bouwstenen bestaan. 

Eén van die bouwstenen is private set operations waarbij diverse belanghebbenden een dataset bezitten 

en verschillende operaties op de deelverzamelingen willen berekenen, zoals gemeenschappelijke items 

(doorsnede), verschillende items (verschil) en de vereniging van deze deelverzamelingen. Omdat de 

datasets privacy- of commercieel gevoelig zijn, moet de inhoud ervan verborgen blijven voor andere 

belanghebbenden. In dit onderzoek ontwerpen we privacygevoelige set-operaties over privé-datasets waar 

al deze operaties kunnen worden uitgevoerd zonder gevoelige informatie te prijs te geven. Onze 

voorstellen kunnen gebruikt worden in competitieve omgevingen met 2 of meerdere partijen, waarin we 

operationele services, zoals planning en forecasting, kunnen ontwerpen. 
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PROJECT PARTNERS 

Met de gekozen trechteraanpak voor het inspireren van bedrijven, verkennen van geschikte ideeën en 

ontwikkelen en testen van haalbare concepten, zijn bedrijven gaande het project verbonden geraakt aan het 

project. Hierdoor startte Spark! Living Lab met een beperkt consortium, waarin alle expertise en netwerk 

aanwezig was om deze aanpak succesvol in te zetten.  

PUBLIEKE PARTNERS 

HOGESCHOOL WINDESHEIM | LECTORAAT SUPPLY CHAIN FINANCE 

Als penvoerder leidde Windesheim het gehele programma, waar 

onder management, rapportage en voortgangsbewaking. 

Werkpakketten 2, 3 en 6 zijn door Windesheim gecoördineerd en 

uitgevoerd, waarbij vele studenten betrokken waren. Ook heeft 

Windesheim de Blockchain Demonstrator ontwikkeld en is actief 

geweest in disseminatie en communicatie activiteiten. 

TNO 

TNO bracht relevante ideation instrumenten en semantic ledger 

componenten in, waarmee een aantal toepassingen zijn geanalyseerd 

en verkend. Werkpakket 1 en 5 zijn door TNO geleid en in 

samenwerking met TU Delft zijn diverse studenten en afstudeerders 

begeleid. 

TU DELFT 

Wetenschappelijk onderzoek naar privacy-preserving protocollen voor 

het delen van data in supply chains wordt door TU Delft uitgevoerd met 

2 PhD studenten. Het zwaartepunt van deze activiteit ligt in deel B van 

dit project en loopt tot medio 2024. Diverse conference papers en 

artikelen zijn reeds gepubliceerd. 

STC 

STC was met haar Sharehouse Living Lab een beoogde fysieke hub 

van Spark! Door de uitbraak van Corona en ingevoerde beperkende 

maatregelen tijdens een groot deel van de looptijd van Spark!, heeft 

ertoe geleid dat STC geen actieve bijdrage heeft kunnen leveren.  
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PRIVATE PARTNERS 

BLOCKLAB 

Als innovatie-lab heeft Blocklab veel ervaring opgedaan met het 

ontwikkelen van nieuwe concepten voor logistiek en energie, 

gebruikmakend van nieuwe technologie. Blocklab droeg 

verantwoordelijkheid voor werkpakket 4 en heeft daarin TradeTrust, 

TradeCoin en 2 Proof of Concepts ontwikkeld. 

EVOFENEDEX 

Brancheorganisatie evofenedex bracht relevante marktkennis in via 

haar leden, was mede-verantwoordelijk voor werkpakket 6 (uitgesteld) 

en had een belangrijk aandeel in disseminatie en communicatie 

activiteiten middels haar kanalen (magazins en nieuwsbrieven) en 

evenementenhal.   

SUPPLY CHAIN FINANCE COMMUNITY 

De Supply Chain Finance Community (SCFC) is een onafhankelijke, 

wereldwijde community van kennisinstellingen, corporates en SCF 

professionals en bracht haar kennis en netwerk in. Tevens diende de 

jaarlijks georganiseerde Forums (o.a. in Amsterdam) als disseminatie 

en toetsingsmoment naar een brede en internationale doelgroep. 
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