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Een jaar geleden presenteerden wij ons Technologie Trend Rapport 
2020. Hierin kwamen acht  relevante technologische trends aan bod 
die belangrijk zijn voor de toekomst van Rabobank en onze klanten. 
In deze editie kijken we opnieuw naar deze technologieën, maar dan 
door een sociaal-maatschappelijke bril. 

Technologie door een sociaal-
maatschappelijke bril

Voorwoord

Want waarom zijn deze opkomende technologieën 

interessant? Wat komt er op ons af als wereldburger, 

als consument en als internetgebruiker? Op welke 

manier speelt technologie hierin een rol? Wat gaat 

er veranderen door het combineren van bestaande 

en nieuwe technologieën? Om antwoorden te 

krijgen op deze vragen, spraken we met collega’s met 

expertise op dit gebied. Het resultaat? Mooie verhalen, 

verhelderende inzichten en inspirerende voorbeelden. 

Wij zijn trots op het Technologie Trend Rapport 2021 

en delen het graag met jou.

Technologie inzetten als oplossing 
Niemand zoekt specifiek naar een technologie 

als oplossing van een probleem. We zoeken 

oplossingen.  Voor dit rapport bekeken we hoe 

technologie kan worden ingezet als oplossing bij 

verschillende thema’s, zoals privacy & security, het 

digitaliseren van opkomende markten in Afrika en 

Azië, duurzaamheidsvraagstukken op het gebied 

van klimaat en voedsel en de wisselwerking tussen 

mondiale crises en technologische vooruitgang. 

Zeer diverse vraagstukken, waarbij  vaak dezelfde 

technologische ontwikkelingen een rol spelen.

 Alleen ga je sneller, samen kom  
je verder 
In de gesprekken over de thema’s kwam altijd één 

onderwerp terug. Om stappen te kunnen zetten die 

echt het verschil gaan maken is er meer en betere 

samenwerking met andere partijen nodig. Het 

onderlinge vertrouwen is hierbij de sleutel tot succes. 

Vertrouwen in de partij waarmee je samenwerkt, in 

de machines die via het internet aan elkaar worden 

gekoppeld en de algoritmes die worden gebruikt 

om gevoelige data te beschermen. Zonder goede en 

brede toegang tot betrouwbare data kan bijvoorbeeld 

AI niet optimaal worden benut. Zonder vertrouwen 

dat jij er goed mee omgaat, krijg je geen toegang. 

Andersom wil je niet samenwerken met mensen en 

machines die jij niet vertrouwt. 

De wereld waarin we ons bevinden bestaat uit 

talloze verschillende ecosystemen en is daarmee 

enorm complex geworden. Geen enkele individuele 

organisatie kan dit overzien, dus moet samenwerken 

en vertrouwen worden georganiseerd. Het goede 

nieuws is dat er steeds meer technologische 

mogelijkheden komen om dit te ondersteunen. In dit 

rapport laten we daar mooie voorbeelden van zien.

Voor het maken van dit rapport hebben we met veel 

collega’s gesproken. Met veel enthousiasme deelden 

zij hun waardevolle input en met passie vertelden ze 

over wat technologie voor hun thema kan betekenen. 

Speciale dank aan Mimoent Haddouti, Albert van de 

Boogaard, Marcel Kuil en Alexander van de Koevering. 

Over Rabobank Tech Lab
Dit rapport wordt je aangeboden door het Tech Lab 

team van de Rabobank Strategy & Innovation Hub. 

Wij onderzoeken opkomende technologieën en 

experimenteren hiermee. Wij zoeken voortdurend naar 

hoe we deze technologieën kunnen toepassen binnen 

Rabobank en haar ecosysteem, op een manier die past 

bij onze missie Growing a Better World Together. 

We wensen je heel veel plezier bij het lezen van 

dit rapport en hopen je te inspireren en je stof tot 

nadenken te geven over de mogelijkheden die er zijn 

en de manier waarop technologieën veranderingen 

in gang zetten. We nodigen je ook uit om hierover in 

gesprek te gaan, met elkaar of met ons. Dat de wereld 

om ons heen verandert, is zeker, maar hoe de wereld 

verandert weten we niet. Eén ding is zeker: we staan 

zelf aan het roer. 

Roel Steenbergen
Technical Innovator

Chris Huls
Lead Tech Lab
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“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder.”
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Technologie door een 
maatschappelijke bril 

Introductie



In het Rabobank Technologie Trend Rapport 20201  spraken we over 
de enorme impact van digitale technologieën op onze wereld, en 
het nieuwe tijdperk dat daarmee ingeluid werd. We bespraken de 
digitale transformatie die organisaties achter de rug hadden, of op dat 
moment middenin zaten.  

Technologie door een 
maatschappelijke bril

Introductie

We beschreven de vele kansen en mogelijkheden die de 

nieuwe kanalen, samenwerkingen en businessmodellen 

met zich meebrachten. Tegelijkertijd realiseerden we ons 

goed dat we op dat moment slechts het topje van de 

spreekwoordelijke ijsberg hadden gezien. 

In het rapport schenen we ons licht op acht 

verschillende technologische ontwikkelingen, 

namelijk the Internet of Things (IoT); Next Generation 

Communication Networks; Extended Reality; 

Blockchain; Secure Multi-Party Computation; Voice 

Technology; Quantum Computing en Artificial 

Intelligence. We bespraken de ontwikkelingen van 

deze verschillende technologieën en zetten uiteen 

hoe ze de wereld in de toekomst (nog) meer zouden 

beïnvloeden. Tegelijkertijd bestudeerden we hoe de 

Rabobank de technologieën kon inzetten om ons werk 

nog beter, duurzamer en efficiënter uit te voeren. 

Het jaar waarin de wereld voorgoed 
veranderde
Een jaar geleden hadden we niet kunnen voorzien dat 

2020 de geschiedenisboeken in zou gaan als het jaar 

waarin de wereld voorgoed veranderde. De uitbraak 

van COVID-19 luidde het meest ontwrichtende 

jaar uit het millennium tot dusver in. Meer dan ooit 

realiseerden we ons hoe ontzettend belangrijk 

technologie is. We vestigden onze hoop op big 

data en Artificial Intelligence (AI) om niet alleen een 

effectief vaccin te ontwikkelen, maar ook om ons 

te beschermen tegen een mogelijke nieuwe crisis. 

Zonder technologieën als robotics en the Internet of 

Things (IoT) zou een pandemie als COVID-19 de wereld 

volledig stilgelegd hebben. Technologie biedt ons 

mogelijkheden die zeker in onzekere tijden onmisbaar 

zijn. Daardoor leidde COVID-19 niet tot een stagnatie 

van technologische ontwikkelingen, integendeel: 

door de pandemie kwam innovatie juist in een 

stroomversnelling terecht. 

Tegelijkertijd zagen we ook een andere verschuiving 

optreden. Waar veel mensen voorheen vrij 

moeiteloos accepteerden dat technologie een steeds 

prominentere rol in het leven innam, zagen we steeds 

meer symptomen van een “techlash”: een groeiende 

weerstand tegen technologie. Onze onvoorwaardelijke 

liefde voor technologie maakt langzaam maar zeker 

plaats voor een kritische(re) houding tegenover 

1   Technologie Trend Rapport 2020:  

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/innovation/tech-trends/articles/20200107-technology-trend-report-2020.html

technologie en de impact ervan op de samenleving, 

onze gezondheid, onze privacy en de aarde.

Technologie moet altijd een hoger 
doel dienen
Vandaag de dag willen we dat technologie op een 

verantwoorde manier ingezet wordt, en altijd een 

hoger doel dient. Technologie die continu slimmer en 

geavanceerder wordt is op zichzelf heel mooi, maar 

anno nu willen we vooral dat technologie “menselijk” is. 

We  verwachten van bedrijven dat ze onze gegevens 

niet voor hun eigen gewin gebruiken (maar voor dat 

van ons) en dat bescherming van onze veiligheid en 

privacy een onbetwiste prioriteit is. 

In dit rapport kijken we naar de voortgang van de 

genoemde technologische trends aan de hand van vijf 

maatschappelijke thema’s: data privacy & veiligheid, 

klimaat en duurzaamheid,  de impact van nieuwe 

technologien op ontwikkelingslanden, hoe organiseer 

je vertrouwen in een open samenleving en wat is de 

relatie tussen internationale crisissen en technologische 

ontwikkelingen. We bestuderen hoe deze thema’s door 

technologie zijn en nog elke dag worden beïnvloed. En 

natuurlijk is ook het omgekeerde scenario een analyse 

waard: hoe hebben deze thema’s op hun beurt impact 

gehad op bepaalde technologieën?

De vijf thema’s fungeren als de maatschappelijke bril 

waardoor we naar technologische toepassingen kijken. 

Met als belangrijk uitgangspunt dat het tegenwoordig 

niet meer acceptabel is dat technologie de wereld 

simpelweg verandert: de moderne mens eist dat 

veranderingen die technologie teweegbrengt een 

concrete, positieve bijdrage leveren aan het leven en 

de gezondheid van mensen, de samenleving en aan 

de planeet.
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Fundamentele technologische ontwikkeling #1

Belangrijkste blockchain-innovatie:

digitale valuta
Wat is blockchain ook alweer? Blockchain is een 
IT-oplossing waarmee verschillende partijen 
(bedrijven en individuen) op een veilige 
manier data kunnen delen, terwijl de data 
volledig in eigendom en onder controle van de 
rechtmatige eigenaar blijven. Blockchain wordt 
gebruikt bij transacties van cryptomunten zoals 
Bitcoin, maar kan op nog veel meer manieren 
worden gebruikt. 

Aan het concept van Central Bank Digital Currency 

(CBDC) gingen twee zaken vooraf: vooruitgang 

op het gebied van blockchain en de opkomst van 

Bitcoin en andere cryptovaluta. Afgelopen jaar 

kwam de ontwikkeling van centraal bankgeld in een 

stroomversnelling terecht. CBDC’s zijn digitale tokens, 

uitgegeven door de centrale bank van een land, die 

de nationale valuta van een land vertegenwoordigen 

– maar dan in virtuele vorm. 

Toen Facebook in juni 2019 een eigen digitale valuta 

(Libra) lanceerde, realiseerden centrale banken zich 

dat het tijd was om vaart te maken. In een wereld 

waarin cash geld steeds minder wordt gebruikt, 

neemt de noodzaak voor CBDC’s in rap tempo toe. 

Met CBDC’s zijn we er namelijk zeker van dat mensen 

altijd toegang hebben tot centraal bankgeld, ook 

als cash geld op den duur echt verdwijnt. Naast 

enthousiasme over het idee, zijn er ook twijfels – 

met name of de technologie in staat is om huidige 

betaalsystemen ooit echt te kunnen vervangen. 

Terwijl in een land als China al volop met digitaal 

centraal bankgeld wordt geëxperimenteerd, 

is Europa in dat proces beduidend minder ver. 

Sterker nog, de Europese Centrale Bank (ECB) is 

nog niet eens in de buurt van de lancering van 

de eerste CBDC. Logisch, want de economische 

gevolgen en financiële implicaties zijn enorm. Ook 

brengen CBDC’s de nodige dilemma’s rondom 

privacy en veiligheid met zich mee. Vooral de 

bescherming van privacy is een heikel punt. Terwijl 

cash geld heel anoniem is, zijn transacties met 

een digitale bankmunt allesbehalve anoniem. Ook 

worden vraagtekens gezet bij de veiligheid en 

fraudegevoeligheid van CBDC’s. 

Diverse technologische toepassingen kunnen 

uitkomst bieden om dit soort problemen aan 

te pakken. Want als struikelblokken uit de weg 

geruimd zijn, kunnen CBDC’s daadwerkelijk een 

heel interessant betaalmiddel zijn. Zo zouden 

onder meer blockchain, IoT (een netwerk van uniek 

identificeerbare ‘dingen’ die met elkaar kunnen 

communiceren zonder dat daar menselijke interactie 

aan te pas hoeft te komen) en AI (een verzameling 

technologieën die samen machines in staat stellen 

om een menselijke vorm van intelligentie na te 

bootsen) bij kunnen dragen aan oplossingen voor 

de uitdagingen van CBDC’s. Zo zorgt IoT ervoor dat 

zelfs auto’s betalingen kunnen uitvoeren, en is AI 

verantwoordelijk voor de slimme camera’s die op 

tolwegen en in parkeergarages kentekenplaten 

kunnen herkennen. 
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Focus op data privacy 
& veiligheid 

Thema 1 



Een jaar of tien geleden maakten we zonder na te denken 
accounts op social media aan. Datzelfde geldt voor het 
downloaden van een nieuwe app, ook dat deden we 
vrijwel gedachteloos. Natuurlijk wisten we dat we daarmee 
persoonlijke informatie weggaven, maar daar hadden we 
kennelijk niet al te veel moeite mee.   

Focus op data privacy 
& veiligheid

Thema 1: 

Die tijd is voorbij: vandaag de dag is privacy een van 

de heetste hangijzers in het politieke en publieke 

debat. Mensen maken zich druk over hoe bedrijven 

aan (onze) data komen, wat er vervolgens met die 

data gebeurt en wie daar allemaal inzicht in heeft. Het 

gevolg: onrust, wantrouwen en strengere wetgeving. 

Ideeën over wat ethisch is en wat niet, zijn langzaam 

aan het verschuiven. 

Verschillende bedrijven beschaamden het vertrouwen. 

Vooral Facebook maakte een slechte beurt: het bedrijf 

liet duidelijk zien dat sommige bedrijven er alleen 

maar op uit zijn om zoveel mogelijk persoonlijke 

gegevens van gebruikers te ontfutselen, en dat op 

die propositie hele businessmodellen gebouwd zijn. 

Door die ‘ontdekking’ nam de onrust van het publiek 

over hun privacy flink toe. Het goede nieuws is dat 

technologieën ook kunnen helpen om onze veiligheid 

te vergroten en vertrouwen te herstellen. Daarover lees 

je in dit hoofdstuk meer. 

Nieuwe, strengere wetgeving
Het aantal datagedreven organisaties is de afgelopen 

jaren enorm toegenomen. Of deze trend zal 

doorzetten, valt echter nog te bezien. De toegenomen 

focus op privacy en veiligheid, en de strengere 

wetgeving die daar het gevolg van is – AVG in 

Nederland en GDPR in Europa – kan de groei van dit 

soort bedrijven behoorlijk belemmeren. Zo stelt de 

wet tegenwoordig strenge regels aan bedrijven in de 

financiële dienstverlening: bij het ontwikkelen van 

nieuwe toepassingen van AI moeten zij voldoen aan 

eisen op het gebied van soundness, accountability, 

fairness, ethics, skills en transparency (“SAFEST”). 

Door de strenge voorwaarden weten we zeker dat 

die bedrijven op een verantwoorde manier met AI 

omgaan, maar tegelijkertijd zorgen die eisen ervoor 

dat de technologie zich minder snel verder kan 

ontwikkelen. 

Het tempo waarin innovatie plaatsvindt heeft ‘last’ 

van strengere wetgeving. Aan hoe meer voorwaarden 

vernieuwingen moeten voldoen, des te langer het 

“  Hoe complexer het ecosysteem en 
hoe meer verbonden de wereld 
is, des te moeilijker het is om te 
beveiligen. Om te kunnen groeien 
naar een wereld waarin we elkaar 
weer vertrouwen en waarin privacy 
en veiligheid gewaarborgd zijn, 
moeten silo’s worden afgebroken en 
partijen (meer) gaan samenwerken.”

Mimoent Haddouti
Chief Information Security Officer
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duurt voordat ze op de markt gebracht kunnen 

worden. Vaak zijn aanpassingen nodig, waardoor 

er meer tijd overheen gaat voordat een product of 

dienst gelanceerd kan worden. Dat blijkt ook uit de 

cijfers: in 2019 gaf 74% van ondervraagden aan dat 

datawetgeving het grootste obstakel voor nieuwe 

technologische ontwikkeling was, tegenover 63% die 

dit het jaar ervoor als belangrijkste reden noemden. 

In 2017 jaar vond ‘slechts’ 45% van de mensen 

datawetgeving een belemmering voor technologische 

vooruitgang.’ 

In een ideale wereld is er sprake van een perfecte 

balans tussen technologische ontwikkeling en 

bescherming van onze privacy en veiligheid. 

Wetgeving ziet erop toe dat persoonlijke gegevens 

alleen door de juiste partijen en voor juiste doeleinden 

worden gebruikt. Uiteindelijk moeten we in de 

praktijk alleen maar technologie aan het werk willen 

zien die honderd procent veilig is en onze privacy 

garandeert. Wat ons betreft zijn er op dat gebied geen 

concessies mogelijk, integendeel: dat moeten we als 

harde eis stellen. In dit hoofdstuk bespreken we de 

spanning tussen technologie, privacy en veiligheid, 

en onderzoeken we hoe het collectieve vertrouwen 

hersteld kan – en moet – worden.  

Cyberveiligheid behoeft constante 
aandacht
Elke keer dat iemand een device gebruikt, verzamelt 

dat device data over die gebruiker. Hoe meer 

we hebben, hoe meer data verzameld worden. 

Vandaag de dag gebruiken miljoenen mensen over 

de hele wereld meerdere keren per dag miljoenen 

verschillende (connected) devices. Deze onuitputtelijke 

schat aan data vormt de voedingsbodem waarop 

IoT kon ontstaan, en de afgelopen jaren uitgroeide 

tot een van de meest prominente technologische 

ontwikkelingen van onze tijd. 

Die enorme uitwisseling van data is helaas niet altijd 

goed nieuws. Omdat hackers met de gegevens aan 

de haal kunnen gaan, bijvoorbeeld. Hoe gemakkelijk 

dat is, bewees een tech-journalist in november 2020 

toen hij inbrak op het systeem van de Rotterdamse 

Erasmusbrug. Door de brug eerst roze te kleuren en 

vervolgens alle kleuren van de regenboog te geven, 

liet de journalist van RTL Nieuws de kwetsbaarheid van 

dit soort systemen zien. Net als in 2013, toen Adobe 

werd gehackt en hackers de e-mailadressen, passwords 

en financiële gegevens van meer dan 150 miljoen 

gebruikers in handen kregen. In de praktijk vinden 

regelmatig hacks clusters van IoT-devices plaats, en 

zelden met goede bedoelingen. 

Een van de manieren om cyberveiligheid te verbeteren, 

is door meer in de cloud te werken. Voor cloud service 

providers zoals Google, Amazon en Microsoft heeft 

veiligheid logischerwijs de hoogste prioriteit. Daardoor 

kun je er vanuit gaan dat weinig omgevingen veiliger 

zijn dan hun cloud. Aangezien veiligheidsupdates 

in de cloud automatisch geïnstalleerd worden, is 

de bescherming elk moment up-to-date. Tenslotte 

speelt ook de beperkte invloed van gebruikers een 

rol. Doordat zij maar weinig kunnen aanpassen in 

de gestandaardiseerde instellingen, blijft de cloud 

technisch gezien een relatief eenvoudige omgeving. 

En zoals we weten zijn dat soort omgevingen het 

gemakkelijkst om te beveiligen. 

Met alle apparaten en nieuwe identiteiten die aan het 

digitale speelveld worden toegevoegd, neemt het 

gevaar van cybercrime toe. Logisch: hoe complexer het 

ecosysteem en hoe meer verbonden de wereld is, des 

te moeilijker het is om te beveiligen. Technologische 

vooruitgang is niet alleen gunstig voor ons; hackers 

maken er ook gretig gebruik van. Het is altijd de vraag 

wie als eerste een nieuwe technologie op succesvolle 

wijze weet te gebruiken: de good guys versus de bad 

guys. 

Self-Sovereign Identity als 
belangrijke pijler
Een van de manieren om cyberveiligheid te vergroten 

is door Self-Sovereign Identity (SSI). SSI is een nieuw 

identiteitsmodel waarbij gebruikers zelf te allen tijde 

zeggenschap over hun eigen identiteit houden. Data 

worden decentraal opgeslagen en gebruikers bepalen 

zelf welke partijen data kunnen zien, en wie niet. Met 

decentraal bedoelen we dat gegevens niet op een 

centraal platform of website van een bepaalde partij 

staan, maar worden opgeslagen over verschillende 

“nodes”. De tijd waarin partijen argeloos data kunnen 

verzamelen en opslaan, is voorbij. 

Toch zal het nog even duren voordat het wantrouwen 

van mensen omslaat naar vertrouwen.  Het gevoel 

dat we weer volledig eigenaar over onze gegevens 

zijn, is daarin een mooie stap. Zeker in een wereld die 

steeds meer in de richting van een open ecosysteem 

beweegt, waarin apparaten autonoom of namens 

anderen handelingen kunnen uitvoeren, is vertrouwen 

essentieel. Nu, meer dan ooit, moeten we er blind op 

kunnen vertrouwen dat iemand of iets ook echt is wie 

of wat hij zegt te zijn.

De Identity Wallet: van HR-pilot naar 
schaalbaar succes
In het rapport van vorig jaar noemden we de Identity 

Wallet een van de meest veelbelovende toepassingen 

van blockchain. In de Identity Wallet bewaren gebruikers 
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voor ogen hebben, is samenwerking tussen banken, 

bedrijven en overheden essentieel. 

Het is cruciaal om te benadrukken dat niemand – dus 

ook niet de bank of onze developers – inzage hebben 

in de documenten in iemands wallet. Als mensen er 

volledig van overtuigd zijn dat hun privacy volledig 

gewaarborgd is, zullen ze (veel meer) geneigd zijn de 

portemonnee te willen gebruiken. 

Veilig reizen met een digitale identiteit
Ook op het gebied van internationaal reizen speelt 

privacy een rol. Tijdens een reis worden persoonlijke 

gegevens van de reiziger meerdere malen verzameld 

en opgeslagen. Wanneer een ticket gekocht wordt, 

de reiziger door de paspoortcontrole gaat en een 

hotelkamer boekt, bijvoorbeeld. 

Dit jaar werd op initiatief van het World Economic 

Forum een pilot voor de Known Traveller Digital 

Identity (KTDI) gelanceerd. Het doel: een veilige 

manier van internationaal reizen mogelijk maken 

door te reguleren hoe identiteitsgegevens in het 

internationale ecosysteem uitgewisseld wordt. Door 

middel van blockchain worden dit soort gegevens 

(zoals paspoortinformatie) versleuteld en opgeslagen 

op iemands mobiele device. De reiziger bepaalt zelf 

wie welke gegevens te zien krijgt, en wie niet. Als de 

transactie is afgerond, worden de data weer verwijderd. 

Vanuit het perspectief van privacy rondom identiteit 

zorgt KTDI voor een aanzienlijk efficiëntere en vooral 

veiligere manier van internationaal reizen. 

Jonge kinderen bewust maken van 
cyberveiligheid met HackShield
Naast technologische initiatieven zoals de Identity Wallet 

en KTDI, valt ook veel winst te behalen door mensen 

bewuster te maken van het belang van cyberveiligheid. 

Hoewel mensen de laatste jaren al steeds meer 

doordrongen zijn van mogelijke gevaren voor de 

cyberveiligheid, zijn we er lang nog niet. Mensen 

moeten op dat gebied nog veel leren, en we zien het als 

Rabobank als onze plicht om daar aan bij te dragen. 

Rabobank Foundation is mede-ontwikkelaar van het 

spel HackShield, dat in 2019 op de markt gebracht 

werd. In het spel, dat op Nederlandse basisscholen 

wordt verspreid, krijgen kinderen een opleiding tot 

cybercrime-agent. Het doel: kinderen al op jonge 

leeftijd bekend maken met de gevaren in de online 

wereld. Niet alleen is het belangrijk dat ze zich daar al 

vroeg bewust van zijn, maar daarnaast kunnen ze ook 

hun ouders en grootouders wegwijs maken in deze 

wereld. Met een project als HackShield kunnen we op 

een hele reële manier een zinvolle bijdrage leveren aan 

een betere, en vooral veiligere toekomst. 

Samenwerking is cruciaal 
We zeiden het al eerder in dit rapport: om te 

kunnen groeien naar een wereld waarin we elkaar 

weer vertrouwen en waarin privacy en veiligheid 

gewaarborgd is, zullen partijen (meer) moeten 

gaan samenwerken. De Rabobank is onderdeel van 

meerdere samenwerkingen, maar een meer integrale 

aanpak is nodig. Op weg naar een langetermijnvisie 

moeten silo’s worden afgebroken, kennis moet worden 

gedeeld en juridische uitdagingen moeten worden 

overwonnen. Dit is hét moment om vol in te zetten op 

innovatie. We ontwikkelen ons in rap tempo met de 

technologie mee, maar cybercriminelen zijn soms zelfs 

nog sneller. Als we niet voorop blijven lopen, zijn de 

gevolgen in de toekomst misschien niet te overzien. 

belangrijke, verifieerbare documenten zoals diploma’s 

of certificaten in een app op hun mobiele telefoon. De 

documenten worden op een veilige manier bewaard en 

zijn gemakkelijk uit te wisselen met andere partijen. 

Terwijl de wallet begon als pilot die zich specifiek 

richtte op het bewaren van HR-gerelateerde 

documenten, wordt hij momenteel opgeschaald 

naar een wallet waarin allerlei soorten 

documenten opgeslagen kunnen worden – zoals 

hypotheekovereenkomsten, salarisstrookjes, 

paspoortgegevens en misschien zelfs COVID-19 

testresultaten (zie ook het Fieldlab project waar 

Rabobank aan deel heeft genomen). Een van de 

belangrijkste facetten is dat de ‘papieren’ niet in een 

database bewaard worden: alles wordt decentraal 

opgeslagen. De eigenaar van de portemonnee 

bepaalt door middel van een consent management 

systeem met wie bepaalde documenten gedeeld 

mogen worden. Mocht de gebruiker de toestemming 

op een zeker moment weer willen intrekken (als een 

arbeidscontract beëindigd wordt, bijvoorbeeld), is dat 

in een paar klikken gebeurd. Stel je voor: dan kun je 

er met een simpele swipe voor zorgen dat een bedrijf 

alle informatie over je “vergeet”, in plaats van dat ze 

je nog jarenlang bestoken met aanbiedingen waar je 

helemaal niet op zit te wachten. 

Win-win situatie
De Identity Wallet is een perfect voorbeeld van een SSI-

toepassing waar niet alleen consumenten veel baat bij 

hebben, maar die minstens zo gunstig is voor partijen 

en bedrijven die hun vertrouwelijke documenten 

nodig hebben. Waar ze vroeger nog wel eens konden 

twijfelen over de legitimiteit van documenten, is 

dat bij gegevens uit de Identity Wallet met dank aan 

een grondige security check door de bank niet meer 

nodig. Om van de wallet het succes te maken dat we 

“  Met een project als HackShield kunnen 
we op een hele reële manier een zinvolle 
bijdrage leveren aan een betere, en 
vooral veiligere toekomst.”
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Fundamentele technologische ontwikkeling  #2

Quantum Computing: 

potentie om het onoplosbare op te lossen
Quantum Computing (QC) behelst een 
fundamenteel andere manier van berekeningen 
uitvoeren dan traditionele computers dat doen. 
Quantum computers gebruiken geen transistors 
of klassieke bits, maar werken met qubits (een 
samenstelling van de woorden ‘quantum’ en 
‘bits’) en kunnen complexe berekeningen 
uitvoeren in een fractie van de tijd die het 
traditionele computers zou kosten om dezelfde 
berekening te doen.

Hoewel een volledig bruikbare, commerciële 

quantumcomputer nog niet ontwikkeld is, zijn het 

afgelopen jaar serieuze stappen in de goede richting 

gezet. In oktober 2019 deed Google de wereld op 

haar grondvesten schudden toen het aankondigde 

quantum supremacy te hebben bereikt. Hoewel 

concurrenten als IBM het openlijk in twijfel 

trokken, maakte Google wel degelijk een enorme 

sprong voorwaarts: het lukte Sycamore, Google’s 

quantumcomputer, om in 200 seconden een 

extreem complexe berekening uit te voeren – eentje 

waar een klassieke computer zomaar tienduizend 

jaar over zou doen. 

Grote stap in de goede richting
Hoewel de door Sycamore uitgevoerde berekening 

heel complex was, had het sociaal-maatschappelijk 

gezien weinig relevantie. De inspanning en prestatie 

waren duidelijk belangrijker dan de uitkomst, want 

daar had de wereld niet veel aan. De volgende 

stap zou zijn om quantum supremacy in te zetten 

voor het oplossen van problemen die niet alleen 

ingewikkeld, maar ook heel waardevol zijn. Met andere 

woorden: een berekening waar we een prangend 

maatschappelijk probleem mee kunnen oplossen.

Toch duurt het zeker nog een jaar of tien, misschien 

wel 15, voordat quantum supremacy een feit is. Tot 

het zover is, verwachten we vooral veel innovaties 

die op QC geïnspireerd zijn. Zoals de Digital Annealer 

die het Japanse IT-bedrijf Fujitsu op de markt bracht. 

Deze Digital Annealer kan op een (beperkt) aantal 

problemen complexe berekeningen uitvoeren, 

geïnspireerd op bepaalde quantum effecten. Dat 

de Digital Annealer heel effectief is, bleek wel toen 

Fujitsu het gebruikte in een van haar grootste 

fabrieken, waar het assemblageproces inefficiënt 

ingericht was. De Digital Annealer werd ingezet 

om de operatie te optimaliseren. En met resultaat: 

vanaf dat moment nam de afstand die medewerkers 

hoefden af te leggen om producten te monteren 

met maar liefst 20% af. 

QC is een van de weinige technologieën die 

zowel een enorme belofte als een potentiële 

dreiging in zich heeft. Want in theorie kunnen 

quantumcomputers ervoor zorgen dat alle 

vertrouwelijke informatie die nu zorgvuldig 

versleuteld is, op straat komt te liggen. Het enige 

wat ons daartegen kan wapenen, is quantum 

computing bestendige cryptografie (post-quantum 

cryptografie). Daar wordt op dit moment door 

wetenschappers over de hele wereld hard aan 

gewerkt, en hopelijk kunnen ze zo snel mogelijk 

“quantum-safe” algoritmes presenteren. Toch staat 

buiten kijf dat de mogelijkheden zwaarder wegen 

dan de gevaren. Een technologie die de potentie 

heeft om medicijnen voor dodelijke ziektes te 

ontwikkelen en ooit zelfs het klimaatprobleem op te 

lossen, kunnen we simpelweg niet links laten liggen. 
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Duurzaamheid als 
enige optie 

Thema 2



“ Met een innovatief systeem 
van carbon credits hoopt 
Rabobank een nieuwe manier van 
landbouw tot stand te brengen, 
het wereldvoedselprobleem te 
verminderen en tegelijkertijd 
een bijdrage te leveren aan een 
duurzame oplossing voor het 
klimaatprobleem.”

Duurzaamheid is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. 
Dat technologische toepassingen tegenwoordig aan strenge 
duurzaamheidseisen moeten voldoen en op de een of andere 
manier een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere 
wereld, is geen punt van discussie meer.   

Duurzaamheid als 
enige optie 

Thema 2: 

Elk bedrijf zou duurzaamheid bovenaan de agenda 

hebben moeten staan. Dat geldt niet alleen voor IT-

bedrijven; wat ons betreft moeten alle bedrijven ernaar 

streven om hun ecologische voetafdruk maximaal te 

reduceren. In een ideale wereld zet elke organisatie 

zich proactief in om een bijdrage te leveren aan een 

schonere, betere wereld. 

Het goede nieuws is dat er tegenwoordig steeds 

meer technologische toepassingen zijn die 

het mogelijk maken om de duurzaamheid van 

organisaties te meten. Een goed voorbeeld is “S-Ray” 

van dataprovider Arabesque: een tool waarmee het 

duurzaamheidsniveau van meer dan 7000 grote 

internationale organisaties wordt gemeten. Arabesque 

S-Ray analyseert de extra-financial performance (niet-

financiële criteria waarop een bedrijf beoordeeld 

wordt) van deze bedrijven en bepaalt aan de hand 

daarvan of, en hoe dit specifieke bedrijf waarde 

toevoegt aan de samenleving. De tool is gemakkelijk 

te gebruiken en bovendien heel slim: met behulp van 

machine learning en big data kan het aan de hand 

van input van meer dan 50.000 verschillende bronnen 

in 15 talen ruim 200 milieu-, sociale- en bestuurlijke 

standaarden meten. 

Wat voor bedrijven geldt, telt ook voor consumenten. 

Ook voor hen is het belangrijk dat ze zich bewust 

zijn van hun impact op het klimaat. Daartoe dient 

de Go.Green.Easy-app die de Rabobank in 2020 

lanceerde. De app berekent op basis van koopgedrag 

en het persoonlijke profiel de maandelijkse CO2-

voetafdruk van gebruikers. Door gebruikers inzicht 

te geven in de maandelijkse CO2-voetafdruk van 

gebruikers, hoopt de bank ze aan te moedigen meer 

duurzame keuzes te maken.

Want niet alleen bedrijven en organisaties moeten 

hun verantwoordelijkheid nemen; ook consumenten 

moeten hun steen(tje) bijdragen. Kiezen voor 

duurzame diensten en producten (en niet-duurzame 

varianten af te zweren) is een vereiste. Technologie 

biedt heel veel manieren om de juiste keuzes te 

maken, waarmee we onder meer onze ecologische 

Alexander van de Koevering
Global Head of Carbon Bank
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voetafdruk kunnen terugdringen en afscheid kunnen 

nemen van fossiele brandstoffen.  

In dit hoofdstuk zoomen we in op twee technologische 

ontwikkelingen die ons daarbij kunnen helpen: 

• Pay-per-use businessmodellen 

• Carbon credits

De groeiende populariteit van pay-
per-use
In het vorige rapport benoemden we de opkomst van 

technologieën die pay-per-use (PPU) businessmodellen 

mogelijk maken. Die trend nam afgelopen jaar een 

enorme vlucht. We groeien in rap tempo naar een 

economie toe waarin producten en diensten lenen (in 

plaats van ze bezitten) steeds normaler is. Wat begon 

met het delen van auto’s, spreidde zich als een olievlek 

uit tot een wereld waarin we het normaal vinden om 

een fiets, elektriciteit of verschillende andere producten 

op PPU-basis te gebruiken. Het is een ontwikkeling die 

de Rabobank toejuicht: in een samenleving waarin we 

producten delen en alleen maar betalen voor dat wat 

we gebruiken, gaan we niet alleen heel effectief en 

verantwoord met producten om, maar produceren we 

ook nog eens veel minder afval. 

Wie vandaag de dag een deelauto gebruikt, vindt in die 

auto bijna altijd een digitale wallet. Handig, want daarmee 

kun je als gebruiker ter plekke betalen voor benzine, tol 

of voor verzekeringen. De wallet is direct gekoppeld aan 

een banksysteem, waardoor er geen transactiekosten zijn 

en er geen nodeloze administratieve handelingen nodig 

zijn. Zo’n PPU-applicatie werkt alleen als de IoT-toepassing 

volledig vertrouwd en ondersteund wordt door financiële 

instellingen – anders zou de transactie niet uitgevoerd 

kunnen worden. 

Het Nederlandse SnappCar is al sinds de oprichting in 

2011 een pionier op het gebied van deelauto’s. In 2018 

introduceerde het bedrijf ‘keyless car sharing’, waardoor 

gebruikers met speciale hardware in een auto de auto 

zelf met de app kunnen openen. Sindsdien hoeven 

eigenaren niet langer fysiek aanwezig zijn om een 

sleutel over te dragen: het was een enorme innovatie 

en stap voorwaarts voor de PPU business. 

PPU in de praktijk: het CISE platform
Rabobank was in april 2019 betrokken bij de lancering 

van het Circular Service (CISE) platform. Deze 

blockchain-toepassing is gericht op het verlagen van 

de administratieve lasten van product-as-a-service 

organisaties. CISE nodigt bedrijven en ondernemers 

die naar een PPU-model willen overstappen uit om 

hun dienst op het platform aan te bieden. Door het 

administratieve deel op zich te nemen, hoopt CISE 

partijen aan te moedigen onderdeel te worden van de 

circulaire deeleconomie.  

Op dit moment is er nog een aantal struikelblokken 

waardoor die gedroomde economie nog geen 

realiteit is. Zo zijn er stevige economische, logistieke 

en geografische uitdagingen mee gemoeid. Denk 

bijvoorbeeld aan verzekeringen, en het simpele feit dat 

een concept als deelauto’s in de stad veel populairder 

is dan het in een dorp waarschijnlijk ooit zal zijn. Ook 

het feit dat identiteiten van gebruikers en apparaten 

op dit moment nog niet 100% betrouwbaar zijn (zie 

“Self-Sovereign Identity” in Thema 1), is nog een sta-

in-de-weg. Tel daarbij op dat veel IoT-toepassingen 

onderling nog niet connected zijn en veel bedrijven 

nog vanuit silo’s opereren, en je hebt een aardig beeld 

van redenen waarom de circulaire deeleconomie nog 

niet goed van de grond komt. 

Zolang partijen elkaar nog niet (genoeg) vertrouwen 

om samen te werken, blijven ontwikkelingen haperen. 

Een identiteitsplatform zoals CISE, dat de privacy 

en veiligheid van alle betrokken partijen waarborgt, 

zou hét verschil kunnen maken. We hopen het 

CISE-platform binnen afzienbare tijd zodanig te 

optimaliseren dat het een verbindende brug tussen 

partijen kan slaan en in de toekomst schaalbaar is naar 

andere technologieën. 

Carbon farmers als 
wereldverbeteraars
Het zou raar zijn om te praten over duurzaamheid 

zonder het te hebben over de opwarming van de 

aarde en de noodzaak om onze CO2-uitstoot te 

verminderen. Begin 2020 lanceerde Rabobank de 

Carbon Bank, die zich inzet om zoveel mogelijk CO2 

uit de lucht te halen en daarmee een waardevolle 

bijdrage te leveren aan een oplossing voor het 

klimaatprobleem. Met een innovatief systeem van 

carbon credits hoopt de Rabobank een nieuwe 

manier van landbouw tot stand te brengen, 

het wereldvoedselprobleem te verminderen en 

tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een duurzame 

oplossing voor het klimaatprobleem. 

Om tot een oplossing voor het klimaatprobleem 

te komen, zullen boeren op een compleet andere 

manier landbouw moeten gaan bedrijven. Wat ons 

betreft is er maar een conclusie: boeren moeten 

carbon farmers worden. De Carbon Bank steunt en 

begeleidt boeren in hun transitie naar carbon farmers. 

Carbon farmers zijn boeren die door hun manier van 

‘boeren’ CO2 uit de lucht halen. Wat doet een carbon 

farmer anders dan een ‘gewone’ boer? Zo verbouwt 

een carbon farmer bodembedekkende gewassen, 

laat hij het land niet braak liggen en rouleert een 

“ Bedrijven aansporen om 
carbon credits te kopen is het 
makkelijkste deel. Aanzienlijk 
lastiger is het om op een 
kosten-efficiënte manier te 
bepalen hoeveel CO2 exact in 
de grond opgeslagen is. We 
hopen dat de carbon credits 
daar een oplossing voor 
bieden.”
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carbon farmer regelmatig in gewassen, waardoor hij 

diversiteit creëert. 

De grond van carbon farmers is aanzienlijk gezonder, 

met alle positieve gevolgen van dien. Ter illustratie: 

gezonde grond kan naar schatting 1 tot 2 ton CO2 

per hectare meer per jaar opslaan, en dat is allemaal 

CO2 die dus niet in de atmosfeer blijft. Daarnaast kan 

een boer op gezonde grond ook veel meer gewassen 

verbouwen (zo’n 17-18 megaton per jaar meer). Het 

resultaat: een klassieke win-winsituatie voor zowel 

boeren als voor de aarde. 

Carbon credits als gamechangers
Het idee is dat de carbon credits op termijn via een 

eigen marketplace van de Carbon Bank verhandeld 

kunnen worden. Dat werkt als volgt: boeren 

verdienen carbon credits op basis van de CO2 die 

ze in de grond opgeslagen hebben (en dus aan de 

atmosfeer hebben onttrokken). Deze credits kunnen 

ze vervolgens verkopen aan bedrijven die hun CO2-

voetafdruk willen compenseren. Op de marketplace 

kunnen deze bedrijven gekoppeld worden aan 

verschillende projecten die zich vol richten op 

reductie van de uitstoot van CO2.  

Bedrijven aansporen om carbon credits te kopen is 

het makkelijkste deel. Aanzienlijk lastiger is het om 

op een kosten-efficiënte manier te bepalen hoeveel 

CO2 exact in de grond opgeslagen is. We hopen dat 

de carbon credits daar een oplossing voor bieden. 

Om de realtime CO2-opslagcapaciteit van de grond 

te meten, hebben we de input van onder meer 

satellietdata, andere data en IoT-applicaties nodig. De 

satelliet maakt een high-res foto van de grond en laat 

daar met behulp van AI een nauwkeurige analyse op 

los. De informatie wordt vervolgens geclassificeerd, 

en op basis daarvan kan een goede schatting worden 

gemaakt van de reële CO2-opslagcapaciteit. Zodra 

we de precieze capaciteit weten, kunnen we het 

uitdrukken in een carbon credit. Dat tegoed kan 

worden gecontroleerd, gekwantificeerd en, op den 

duur, schaalbaar gemaakt worden. 

Andere belangrijke ontwikkelingen 
op het gebied van CO2-reductie
Ook het Point Carbon platform verdient een eervolle 

vermelding. Het platform werd in 2018 in het leven 

geroepen door Refinitiv, een wereldwijde aanbieder 

van financiële marktdata. Point Carbon verschaft 

gebruikers informatie waarmee ze gefundeerde 

beslissingen over carbon trading kunnen nemen. Het 

platform combineert realtime en historische data over 

de prijs van CO2 (zoals bijvoorbeeld verhandeld via 

het European Union Emissions Trading System) met 

projecten waarmee de CO2-uitstoot gecompenseerd 

kan worden. Het platform beschikt continu over 

“ Carbon farmers zijn boeren die 
door hun manier van ‘boeren’ 
CO2 uit de lucht halen. Zo 
verbouwt een carbon farmer 
bodembedekkende gewassen, 
laat hij het land niet braak 
liggen en rouleert een carbon 
farmer regelmatig in gewassen, 
waardoor hij diversiteit 
creëert. Hiermee verdient hij 
zogenaamde carbon credits.”

actuele informatie over vraag en aanbod, over nieuwe 

projecten en belangrijke beslissingen of wetgeving 

die invloed op de markt kunnen hebben. 

Carbon Engineering mag tenslotte in dit lijstje ook 

niet ontbreken. Dit schone energiebedrijf richt 

zich op het ontwikkelen van technologie waarmee 

het CO2 direct uit de atmosfeer kan opnemen, en 

het vervolgens kan omzetten naar CO2-neutrale 

brandstof. Het bedrijf werd opgericht door 

prominente klimaatwetenschapper David Keith 

(tevens hoogleraar aan Harvard) en gefinancierd door 

de Bill & Melinda Gates Foundation. 

Feit is dat al deze initiatieven heel waardevol zijn om 

een duurzame samenleving te creëren. Toch gebiedt 

de eerlijkheid te zeggen dat zolang technologieën 

en bedrijven niet (beter) gaan samenwerken, we er 

voorlopig niet komen. Hoe graag we het ook zouden 

willen: er is niet één technologie die alle uitdagingen 

het hoofd kan bieden. Ons eigen doen en laten en 

hoe wij met de aarde omgaan is in deze context van 

levensbelang. Hoe bewuster en duurzamer, hoe beter. 

Voor een groot deel bepalen we helemaal zelf hoe 

onze toekomst eruit ziet. 
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Fundamentele technologische ontwikkeling  #3

Privacy-Enhancing Technologies:  

samenwerken zonder vertrouwen 
Consumenten maken zich zorgen over hun 
privacy. En terecht: onze locaties, interesses 
en ons online gedrag worden stuk voor stuk 
nauwkeurig bijgehouden en voor allerlei 
commerciële doeleinden gebruikt. 

Niet alleen consumenten maken zich zorgen: 

ook organisaties zijn steeds terughoudender om 

data met andere partijen te delen. Deels omdat 

ze niet weten wat dat voor implicaties heeft voor 

het eigenaarschap over de data (“als data eenmaal 

gedeeld zijn, van wie zijn ze dan officieel nog?”), maar 

ook omdat ze door data te delen geen controle meer 

hebben over hoe die gebruikt worden. Duidelijk is 

dat aan het uitwisselen van data risico’s kleven, en 

die risico’s wegen op dit moment zwaarder dan de 

potentiële waarde die het delen kan opleveren. 

Dit soort uitdagingen lagen ten grondslag aan de 

ontwikkeling van Privacy-Enhancing Technologies 

(PETs): technologische toepassingen waarmee 

partijen onderling op veilige wijze data kunnen 

uitwisselen en analyseren, met mogelijke 

waardevolle inzichten als gevolg. Met als cruciaal 

kenmerk dat, doordat de data versleuteld zijn, 

partijen geen inzicht hebben in de onderliggende 

gegevens. De waarde zit hem in dit geval in 

de uitkomst van de berekening, en niet in de 

onderliggende, vaak vertrouwelijke data. 

Om tijdens de analyse van de data diens veiligheid 

en privacy te waarborgen, worden verschillende 

mechanismen ingezet. Zo kan een omgeving 

worden gecreëerd waarin de data gemanipuleerd 

kunnen worden, maar de data de omgeving 

niet kan verlaten; data kunnen onherkenbaar 

gemaakt worden om de privacy te beschermen; 

of identiteitsgegevens kunnen worden verwijderd. 

Ook kan een mechanisme ervoor zorgen dat op 

de data berekeningen uitgevoerd worden, terwijl 

de onderliggende data versleuteld zijn. Kort (en 

simpel) gezegd maken PETs het mogelijk dat partijen 

die elkaar niet per se vertrouwen, alsnog kunnen 

samenwerken. In een wereld waarin vertrouwen 

schaars is, is dat een zeer interessante propositie. 

PETs in de praktijk
Het MELLODDY (Machine Learning Ledger 

Orchestration for Drug Discovery) project is een 

uitgesproken voorbeeld van hoe PETs in de 

praktijk gebruikt kunnen worden. Het doel van 

het MELLODDY programma is om tien grote, 

internationale farmaceutische bedrijven kennis 

en data te laten delen, waardoor onderzoek naar 

medicijnen een enorme kwaliteitsimpuls krijgt. Door 

middel van een blockchain-gebaseerd systeem 

kunnen de betrokken partijen informatie aan een 

algoritme voor het ontdekken van medicijnen 

voeden, zonder dat deze data met de andere 

bedrijven – in het dagelijks leven hun concurrenten 

–  gedeeld worden. Geen enkele partij in het 

ecosysteem heeft inzicht in de versleutelde data, dus 

die blijven gedurende het hele traject geheim. 

MyHealthMyData (MHMD) mag in dit lijstje niet 

ontbreken. MHMD is een EU-gefinancierd project 

dat het mogelijk maakt om geanonimiseerde data te 

delen, met als doel om de medische zorg, onderzoek 

en vooruitgang te bevorderen. Dankzij de inzet 

van PETs blijven mensen in het proces te allen tijde 

eigenaar over hun medische gegevens. 

Rabobank houdt de ontwikkeling van PETs met 

bovengemiddelde interesse in de gaten. Onlangs 

gebruikten we PETs in een proof of concept met 

een zorgverzekeraar en KvK voor het delen van data 

om fraude in de zorg op te sporen. Momenteel 

bekijkt de bank of de inzet van PETs ook van pas kan 

komen in een pilot om samen met andere banken 

witwaspraktijken vast te stellen. 
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Focus op 
ontwikkelingslanden 

Thema 3



Rabobank heeft al sinds haar oprichting speciale aandacht 
voor ontwikkelingslanden. De wens om kleinschalige 
boeren in deze landen te helpen lag ten grondslag aan de 
lancering van de Rabo Foundation in 1974. 

Focus op 
ontwikkelingslanden

Thema 3: 

Contact krijgen met deze kleine boerderijen is niet 

gemakkelijk. Technologie kan hierin een belangrijke 

rol spelen, onder meer door bruggen te slaan, 

de status quo uit te dagen en deze in sommige 

gevallen te veranderen. Onderzoeken hoe en welke 

technologieën daarbij kunnen helpen, staat hoog 

op onze agenda. Door de landbouwketen blijvend 

te optimaliseren en te verduurzamen kan het leven 

van kleinschalige boeren flink worden verbeterd. Dat 

ontwikkelingslanden veel baat kunnen hebben bij 

nieuwe technologie en dienstverlening, staat als een 

paal boven water. 

Vandaag de dag hebben bijna 500 miljoen (!) 

kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden geen 

toegang tot 80-90% van de financiën en middelen die 

ze nodig hebben om hun bedrijven te laten groeien. 

Toegang tot deze middelen is juist essentieel om 

de productiviteit – en daarmee ook hun inkomen 

– te laten toenemen. Zolang deze bottleneck niet 

aangepakt wordt, blijft een oplossing voor armoede 

of het wereldvoedseltekort nog toekomstmuziek. Ter 

illustratie: op dit moment produceren kleinschalige 

boeren in ontwikkelingslanden slechts 20% van wat 

ze in potentie zouden kunnen produceren. Hoe 

schrijnend dat getal ook is, het betekent ook dat er dus 

veel ruimte voor verbetering is. Kleine aanpassingen 

kunnen hele grote verbeteringen teweegbrengen. 

Wefarm: het grootste boerennetwerk 
ter wereld
Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief is het Engelse 

Wefarm-platform. Wefarm werd in 2015 opgericht 

met het doel kleinschalige boeren zonder toegang 

tot internet te helpen met het oplossen van 

problemen waar ze tegenaan liepen. Vijf jaar later 

is Wefarm het grootste digitale boerennetwerk 

ter wereld. Meer dan 200 miljoen kleine boeren, 

retailers en bedrijven gebruiken het gratis platform 

om informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en 

vragen aan elkaar te stellen. 

Op Wefarm worden via sms dagelijks meer dan 40.000 

vragen en antwoorden uitgewisseld. Het platform stelt 

“ Kleine aanpassingen  
kunnen hele grote verbeteringen 
teweegbrengen.”

Albert Boogaard
Head Innovations, Rabo Foundation International
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boeren in staat om van elkaar te leren, uitdagingen te 

tackelen en innovatie een impuls te geven. Wefarm 

gebruikt de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

machine learning om tips te geven waarmee boeren 

hun oogst kunnen vergroten, over de beste zaden 

en kunstmest, komt met inzichten waarmee boeren 

goede beslissingen over prijzen kunnen nemen, geeft 

tips over hoe ze hun bedrijf kunnen diversifiëren en 

advies over welke leningen ze kunnen aanvragen. 

Om maar een paar voorbeelden te noemen van de 

extreem waardevolle informatie die via Wefarm elke 

dag zijn weg vindt van en naar miljoenen boeren. 

Technologische (reuzen)sprongen in 
ontwikkelingslanden
Hoewel Wefarm zich aanvankelijk richtte op kleine 

boeren zonder internet, zijn er tegenwoordig nog 

maar weinig mensen die tot die groep behoren. 

Vandaag de dag heeft meer dan de helft van de totale 

wereldbevolking – 4,5 miljard mensen – toegang tot 

internet. Met dank aan de invasie van (goedkope) 

smartphones en verbeterde connectiviteit in zelfs 

de meest afgelegen gebieden. Daardoor landen 

nieuwe technologieën steeds makkelijker en sneller 

in ontwikkelingslanden. Zo bereikten onder meer  IoT, 

blockchain, cloud computing en machine learning de 

afgelopen jaren relatief snel ontwikkelingslanden. En 

hoe: in sommige plattelandsdorpen in India werkt 4G 

tegenwoordig sneller en goedkoper dan in Utrecht. 

Nog een voorbeeld van de vlucht die digitale 

innovaties in ontwikkelingslanden nemen, was 10 

jaar geleden de tomeloos snelle opkomst van online 

banking in Afrika. Doordat in zo’n korte tijd zoveel 

mensen op het continent mobiel gingen bankieren, 

werd de weg geplaveid voor het gebruik van digitale 

valuta. Dat zou een enorme impuls kunnen betekenen 

voor de financiële zelfredzaamheid van boeren in deze 

landen. Vooral voor boeren die geen bankrekening 

hebben en niet over de benodigde documenten 

beschikken om er een te openen. Zeker voor hen 

kunnen technologieën als blockchain, AI en IoT veel 

betekenen, of doen dat al. 

Rabo Foundation
Wie als ambitie heeft om boeren te helpen en het 

wereldvoedselprobleem aan te pakken, moet voorop 

blijven lopen in technologische innovaties. Rabobank 

en Rabo Foundation, voeren continu pilots uit en 

onderzoeken technologieën die kunnen bijdragen 

FinTech data
 (mobiele portemonnees, betaalsystemen en 

kredietwaardigheid)

Data uit de landbouw 
supply chain

Satelliet- en IoT 
sensordata 

Data van de boer 
uit het veld

aan een betere financiële supply chain voor boeren, 

en de landbouwindustrie over de gehele linie kunnen 

verbeteren. Daarbij richt de Rabobank zich specifiek 

op vier verschillende databronnen die inzicht bieden 

in diverse parameters, waaronder de kosten en 

opbrengsten van gewassen, gebruik van kunstmest, 

financiële aangelegenheden en de impact op het 

klimaat.  

Succesverhalen: AgroCares, AgNext, 
IntelloLabs en FarmWise 
Rabobank is betrokken bij meerdere initiatieven 

gericht op het leveren van dit soort data om onmisbare 

inzichten te bieden. Een van deze initiatieven is de 

AgroCares Soil Scanner, een mobiele bodemscanner 

die aangestuurd door IoT en AI boeren makkelijke, 

directe toegang geeft tot informatie over 

voedingsstoffen in de aarde, in wortels en in bladeren 

van planten. Deze data kan makkelijk worden 

verwerkt in een managementsysteem van de boer, 

en daarmee helpen weloverwogen beslissingen te 

nemen waarmee de boer uiteindelijk meer uit zijn 

gewassen kan halen. 

“  Vandaag de dag hebben bijna 500 miljoen (!) 
kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden geen 
toegang tot 80-90% van de financiën en middelen 
die ze nodig hebben om hun bedrijven te laten 
groeien. Toegang tot deze middelen is juist essentieel 
om de productiviteit – en daarmee ook hun inkomen 
– te laten toenemen. Zolang deze bottleneck niet 
aangepakt wordt, blijft een oplossing voor armoede 
of het wereldvoedseltekort nog toekomstmuziek.”
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Een voorbeeld van IoT sensoroplossingen is het 

Indiase bedrijf AgNext. De mobiele scanners die 

dit bedrijf gebruikt kunnen realtime de kwaliteit 

en veiligheid van voedsel meten, en garanderen 

bovendien de end-to-end traceerbaarheid van 

producten. Met behulp van computer vision en 

IoT hoopt AgNext de handel, productie, opslag en 

consumptie van voedsel duurzaam te verbeteren. 

Ook IntelloLabs verdient een vermelding. Dit 

Indiase bedrijf ontwikkelde een app waarmee het 

voedselverspilling wil tegengaan. Op basis van 

een foto (die met behulp van AI nauwkeurig wordt 

geanalyseerd) kan de app de kwaliteit van de oogst 

vaststellen, en de boer daar direct terugkoppeling 

op geven. Op die manier wil IntelloLabs boeren 

ondersteunen bij het verbeteren van hun productie 

en oogsttechnieken. 

Tenslotte mag de Amerikaanse scale-up FarmWise 

niet ontbreken. FarmWise maakt devices waarmee 

groentetelers workflows kunnen stroomlijnen en hun 

effectiviteit kunnen vergroten. Het maakt gebruik van 

computer vision, sensoren en algoritmes die data over 

verschillende gewassen verzamelen, en speelt daar 

vervolgens adequaat op in. Het bedrijf onderzoekt 

momenteel of het mogelijk is om zelfsturende robots 

alle processen uit te laten voeren – zaaien, schoffelen, 

oogsten, en alles daartussenin. In 2019 haalde de 

scale-up 14 miljoen dollar op, waarmee ze verder uit 

kunnen zoeken of ze die ambitie, en andere ideeën, in 

de toekomst kunnen verzilveren. 

Hoewel digitale platformen altijd stuk voor stuk 

gevalideerd moeten worden, weten we zeker dat 

dit soort platformen met al hun relevante data over 

landbouw, kredietwaardigheid en financiële connecties 

onmisbaar zijn om tot oplossingen te komen. Stel je 

voor wat er gebeurt als je alle historische data van een 

boer combineert met data over zijn transacties (uit z’n 

Agri-wallet), en daar alle gegevens over de boerderij en 

de grond (met behulp van satellietdata en data over 

gewassen) aan toevoegt. Al die data bij elkaar bieden 

je een compleet 360-graden beeld over boeren en 

hun bedrijven, waarmee je de toegang van boeren tot 

financiën drastisch kunt verbeteren. Daarmee heb je de 

sleutel in handen om op termijn de landbouwindustrie 

volledig te transformeren. Deze potentie sterkt de 

Rabobank (dat onlangs een team aanstelde dat zich 

specifiek richt op het ecosysteem van kleinschalige 

boeren in ontwikkelingslanden) in haar uitgesproken 

focus op het ontwikkelen van dit soort digitale 

platformen. 

Een voorbeeld van zo’n platform, is AgriXchange, 

een samenwerking tussen Rabo Partnerships en 

Mastercard. Het beoogt meer dan één miljoen boeren 

in opkomende markten toegang te geven tot een 

digitaal platform waarop zij makkelijker hun oogst 

kunnen verkopen tegen een eerlijke prijs.

Matrix van verschillende technologieën 
Het is belangrijk om te benadrukken dat al deze initiatieven zich baseren op verschillende databronnen 

en met andere technologische combinaties werken. Bij de bodemscanner van AgroCares leidde dit tot 

een revolutionaire ontdekking: voor die tijd wist men niet dat je met near-infrared machine learning een 

bodemmonster kunt nemen en analyseren. Tegelijkertijd bevestigde de uitvinding ook dat alleen een monster 

of scan niet genoeg is om alle uitdagingen op te lossen. Integendeel, zoals in zoveel gevallen, geldt wederom 

dat de oplossing voor vrijwel alle uitdagingen schuilt in een combinatie van fysieke en digitale innovaties. 

Hoe dichter we die ultieme mix benaderen, des te meer we in de buurt komen van oplossingen die voor deze 

boeren echt het verschil gaan maken. 

“  Wie als ambitie heeft om boeren te helpen en 
het wereldvoedselprobleem aan te pakken, 
moet voorop blijven lopen in technologische 
innovaties.”

21 | Technologie Trend Rapport 2021



Fundamentele technologische ontwikkeling  #4

De doorbraak  

van tokenisatie 
Tokenisatie is het vervangen van een asset of 
vertrouwelijke data met behulp van blockchain 
in de vorm van een algoritmisch bepaalde 
reeks willekeurige getallen of karakters 
(een token). De token representeert hierbij 
de waarde van een fysiek of digitaal object, 
waarbij de eigenaarschap en toegang continu 
gecontroleerd wordt. 

Rabobank is onderdeel van de Stichting 

2Tokens, een samenwerking van verschillende 

toonaangevende partijen uit de financiële sector. 

2Tokens heeft als doel educatie over tokenisatie 

te promoten, bewustzijn in de maatschappij 

te creëren en te vergroten, kennis en expertise 

over tokenisatie samen te brengen en daarmee 

positieve veranderingen in de maatschappij 

realiseren. 

Een manier waarop tokenisatie voor verandering 

kan zorgen, is door mensen te stimuleren hun 

geld op een verstandige manier uit te geven. 

Zo kan tokenisatie een belangrijke aanjager 

van financiële zelfredzaamheid zijn. De crux zit 

hem in de programmeerbaarheid van tokens: 

daardoor kunnen we regels instellen over hoe 

en waar de tokens uitgegeven kunnen worden. 

Die programmeerbaarheid kan leiden tot 

veranderingen in de manier waarop bedrijven 

gerund worden en hoe geld uitgegeven wordt. 

Zo kan bijvoorbeeld geprogrammeerd worden 

dat tokens (of een deel ervan) slechts bij bepaalde 

winkels uitgegeven kunnen worden, waardoor 

lokale ondernemers gesteund worden. Zo’n 

“contract” spoort mensen aan (het verplicht ze er 

eigenlijk toe) om hun geld op een verstandige 

manier uit te geven. Zeker in combinatie met 

technologieën als AI en IoT kan tokenisatie een 

rol spelen op weg naar een samenleving waarin 

financiële transacties niet alleen goedkoper 

en efficiënter uitgevoerd worden, maar ook 

verantwoord en duurzaam zijn.  
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Op zoek naar vertrouwen in 
een open samenleving

Thema 4



“ Een samenleving waarin mensen organisaties 
en industrieën niet vertrouwen, loopt het 
risico (verder) te polariseren. De enige 
manier om dat een halt toe te roepen, is 
door dat vertrouwen terug te winnen. We 
moeten erop kunnen vertrouwen dat het 
nieuws dat we lezen op waarheid berust, dat 
rapporten die verschijnen wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en dat onze persoonlijke 
gegevens op een verantwoorde manier 
gebruikt worden.”

Geen enkele andere technologische ontwikkeling 
verbond de wereld zoals het internet. Binnen een 
paar jaar hadden miljoenen mensen toegang tot een 
oneindige bron aan informatie. De wereld was verrukt, 

de mogelijkheden waren eindeloos.  

Op zoek naar vertrouwen in 
een open samenleving 

Thema 4: 

We leken af te stevenen op een wereld waarin iedereen 

overal en altijd toegang had tot een ongelimiteerde 

dosis kennis en kunde. We waren ervan overtuigd dat 

het internet een ongeëvenaarde katalysator voor groei 

en mooie dingen zou zijn. 

De werkelijkheid bleek minder rooskleurig. Hoewel op 

papier iedereen toegang tot informatie zou moeten 

hebben, leert de praktijk dat dit op sommige plekken 

in de wereld niet het geval is. Zo schermt de Chinese 

overheid zorgvuldig websites als Facebook en YouTube 

af, en ook in andere landen bestaan restricties op 

delen van het internet. Hoe open het wereldwijde web 

ook is, het bleek onmogelijk om te ontsnappen aan 

censuur. De ironie is dat de technologie die de wereld 

op sensationele wijze opende, er tegelijkertijd ook voor 

zorgt dat die openheid niet voor iedereen geldt. 

Gepolariseerde samenleving
Ook zagen we de afgelopen jaren een andere 

verschuiving optreden. Terwijl we vroeger zelden 

twijfelden aan internet als informatiebron, staat de 

betrouwbaarheid van dingen die we online vinden 

tegenwoordig vaak ter discussie. Klopt de review van 

een restaurant of rating van een hotel op TripAdvisor 

wel? Inmiddels weten we dat veel partijen voor dit 

soort teksten betalen, waardoor we twijfelen aan de 

betrouwbaarheid ervan. In een wereld waarin het 

steeds lastiger wordt om echte feiten van “alternative 

facts” te onderscheiden, vervagen grenzen snel. Is wat 

we lezen wel de waarheid, of is het een verdraaide 

versie ervan? Dan hebben we het nog niet eens gehad 

over de mogelijkheid om met deepfake software 

foto’s en beelden na te bootsen alsof ze ooit bestaan 

hebben (wat niet het geval is), en mensen dingen te 

laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. Wat als 

we de verdraaide versie voor de waarheid aanzien? 

Als we beslissingen en meningen vormen op basis 

van leugens en complottheorieën die we online 

tegenkomen? Dan is het hek echt van de dam. 

Hoe opener de samenleving wordt, des te meer het 

gebrek aan vertrouwen een probleem wordt (zie 

Thema 1). Elke keer dat we een app downloaden of 

Marcel Kuil
Open Innovation & Partnerships Manager
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een website bezoeken, worden we er opnieuw mee 

geconfronteerd. Mensen accepteren niet langer 

dat ze niet weten wat er met hun data gebeurt, en 

eisen dat hun privacy beschermd wordt. We willen 

de volledige zeggenschap over onze persoonlijke 

gegevens terug. Dat geldt niet alleen voor 

consumenten; organisaties en overheden denken er 

net zo over. 

Een samenleving waarin mensen organisaties en 

industrieën niet vertrouwen, loopt het risico (verder) 

te polariseren. De enige manier om dat een halt toe 

te roepen, is door dat vertrouwen terug te winnen. 

We moeten erop kunnen vertrouwen dat het nieuws 

dat we lezen op waarheid berust, dat rapporten die 

verschijnen wetenschappelijk onderbouwd zijn en 

dat onze persoonlijke gegevens op een verantwoorde 

manier gebruikt worden. 

Ethische dilemma’s doemen op 
Met de groeiende rol die technologie in ons leven 

inneemt, doemen ook nieuwe ethische vraagstukken 

op. Een van de meest prangende vragen is in hoeverre 

we de impact van alle innovatie kunnen overzien 

en of we daar zelf überhaupt controle over hebben. 

Hebben we wel een realistisch beeld van waar AI 

allemaal toe in staat is? Waar kan de exponentiële 

toename in verbindingen tussen datasets en -bronnen 

precies toe leiden? Gaan zaken als authenticiteit en 

identiteitsbescherming op den duur bezwijken onder 

de toenemende druk? Dit soort vragen – en vooral het 

feit dat we de antwoorden niet weten – maken dat 

we steeds strengere eisen stellen aan bedrijven. Alleen 

als we een bedrijf of organisatie vertrouwen, zijn we 

geneigd het product of dienst van die partij te kopen 

of gebruiken. 

De behoefte aan vertrouwen werkt twee kanten op: 

bedrijven hebben het vertrouwen van consumenten 

net zo hard nodig om succesvol te zijn. Denk maar 

aan de ellende die Facebook zichzelf in 2018 op de 

hals haalde toen uitkwam dat enkele jaren eerder 

Cambridge Analytica onrechtmatig de gegevens van 

tientallen miljoenen Facebookprofielen ontvangen zou 

hebben. Of wat te denken van de urenlange verhoren 

van de CEOs van (wederom) Facebook en Twitter 

toen ze vorig jaar door de Amerikaanse Senaat op het 

matje geroepen werden over hoe hun platformen 

niet in staat bleken om fake nieuws en onwaarheden 

te weren? Dit soort schandalen leiden onherroepelijk 

tot imagoschade en daarmee tot een flinke deuk 

in het consumentenvertrouwen. Een bedrijf dat we 

niet vertrouwen, daar blijven we liefst zo ver mogelijk 

vandaan. Kortom: zonder vertrouwen geen innovatie. 

De manipulatieve macht van 
algoritmes
We weten allemaal dat AI-algoritmes de drijvende 

kracht zijn achter het succes van bedrijven als Google, 

YouTube en Facebook. Toch is het nog maar de vraag 

of iedereen snapt hoeveel macht deze algoritmes 

in werkelijkheid hebben. Elke stap, scroll of online 

handeling wordt nauwkeurig bijgehouden en gebruikt 

om een beeld te krijgen van wie we zijn, wat we 

doen, waar we van houden en hoe we ons (nu en in 

de toekomst) gedragen. Algoritmes bepalen welke 

webpagina, aanbiedingen en welke pop-ups we 

te zien krijgen. Dat is overigens niet altijd nadelig: 

hoewel het soms wat opdringerig overkomt, kan het 

op bepaalde momenten ook handig zijn om precies 

datgene te zien waar je naar op zoek was.  

Het probleem van algoritmes zit hem vooral in de 

manipulatieve macht die ze hebben. Algoritmes 

sturen gebruikers op basis van aannames regelrecht 

een bepaalde tunnel in. In die funnel zien mensen 

alleen nog maar content die aansluit op eerder 

zoekgedrag en bestaande denkbeelden, en wordt 

content die dat niet doet, zorgvuldig afgeschermd. 

Met andere woorden: iemand leest nooit meer een 

artikel waarin een andere opvatting of idee uiteengezet 

wordt, integendeel: alle content die de lezer ziet 

bevestigt of versterkt het bestaande wereldbeeld. Zo’n 

eenduidige visie is een vruchtbare voedingsbodem voor 

complottheorieën. Van alle dingen waar we AI dankbaar 

voor moeten zijn, is dit er duidelijk niet een van. 

Begrip leidt tot vertrouwen
We zijn het erover eens dat technologie vanaf nu altijd 

uitlegbaar (“explainable”) moet zijn. Simpel gezegd 

moeten we kunnen verklaren wat technologie doet. 

Als AI een beslissing neemt – een aanvraag voor 

een lening weigeren, bijvoorbeeld – moet de bank 

in staat zijn om de klant uit te leggen waarom zijn 

verzoek afgewezen is, en kunnen rechtvaardigen dat 

die beslissing terecht was. Met andere woorden: we 

moeten uit kunnen leggen welk proces schuilgaat 

achter bepaalde computergestuurde berekeningen, en 

hoe AI tot bepaalde conclusies komt. 

Als we willen dat mensen technologie (weer) 

vertrouwen, is die explainability een onmisbaar 

aspect. Zeker voor bedrijven die AI en blockchain – 

tamelijk complexe technologieën – gebruiken. Hoe 

moeilijker de technologie, hoe moeilijker het aan 

mensen uit te leggen is.

“  Algoritmes sturen 
gebruikers op basis van 
aannames regelrecht een 
bepaalde tunnel in.”
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Welke technologieën zijn uitlegbaar genoeg om 

bij te dragen aan herstel van vertrouwen? Hoewel 

blockchain van nature nogal ingewikkeld is, maakt 

de transparantie de technologie heel geschikt om 

daar een bijdrage aan te leveren. Gebruikers kunnen 

precies herleiden waar gegevens vandaan komen 

en controleren dat onderweg aan alle voorwaarden 

voldaan is. Als consumenten in een oogopslag kunnen 

zien dat een partij zich aan de afspraken houdt, heeft 

dat een zeer positieve impact op hun vertrouwen.  

Gezamenlijk datamanifest in de maak
Dat bedrijven heel duidelijk moeten zijn over hoe 

ze met gebruikersdata omgaan, staat vast. Dat gaat 

verder dan het puur voldoen aan wet- en regelgeving: 

bedrijven zullen naar gebruikers toe heel open en 

eerlijk moeten communiceren. Bij Rabobank zijn 

we er heel duidelijk over dat we uiterst veilig met 

gebruikersdata omgaan, en op een manier waarbij 

de privacy van onze klanten en gebruikers altijd 

beschermd wordt. Als we data gebruiken, houden we 

daarbij altijd ons belangrijkste doel voor ogen: hoe 

helpen deze gegevens ons om nog beter te voldoen 

aan de wensen en eisen van onze klanten? 

Samen met KPN lanceerde Rabobank de DenkTank 

‘Innovatie & Vertrouwen’, waar ook partijen als Achmea 

en Schiphol Group onderdeel van uitmaken. Het 

doel van de denktank is om een innovatiemodel 

te ontwerpen met vertrouwen aan de basis ervan. 

Zo wil de denktank een gezamenlijk datamanifest 

ondertekenen, waarin toonaangevende partijen 

duidelijk maken hoe ze data verzamelen, hoe het 

gebruikt wordt en daarbij de plechtige belofte doen 

dat de wensen en privacy van gebruikers gedurende 

het hele traject centraal staan.

Vastbesloten op weg naar vertrouwen
Hoewel er al veel gezegd, geschreven en onderzocht 

is over hoe je deze regels in een algemene richtlijn of 

standaard kunt gieten, is deze er tot op heden nog 

niet. Naar verwachting duurt het nog wel een paar jaar 

voordat het zover is. Partijen zoals Amazon, Google 

en Microsoft opereren vanuit hun eigen platform en 

werken niet samen. Tegelijkertijd is het hoopvol om 

te zien dat grote technologiebedrijven vastberaden 

zijn om het vertrouwen van de consument terug te 

winnen, en van daaruit verder te bouwen aan een 

samenleving die écht open is voor iedereen.  

Tot die tijd zal de relatie tussen technologie, innovatie 

en vertrouwen wankel blijven. Het begint met een 

mindshift bij bedrijven. Zij moeten zich realiseren dat 

winst nooit het doel van innovatie moet zijn, maar een 

(plezierig) bijgevolg van een innovatie die ze op de 

markt gebracht hebben. Daarnaast moeten bedrijven 

de krachten bundelen en samen uitdagingen te lijf 

gaan. Over mindshift gesproken: daarvoor moeten al 

deze bedrijven hun wantrouwen opzij zetten en zich 

samen inspannen voor het grotere doel – een open 

samenleving waarin men elkaar vertrouwt.   

“ Hoewel er al veel gezegd, 
geschreven en onderzocht is over 
hoe je deze regels in een algemene 
richtlijn of standaard kunt gieten, is 
deze er tot op heden nog niet. Naar 
verwachting duurt het nog wel een 
paar jaar voordat het zover is.”
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De relatie tussen 
internationale crisissen en 
technologische ontwikkeling 

Thema 5



Internationale crisissen zijn er al sinds het begin der tijden, met 
vaak een verwoestende impact op mensenlevens en het milieu. 
Tegelijkertijd blijken crises in de praktijk vaak ook een bakermat 
voor innovatie. Enkele van de meest prominente technologische 
ontwikkelingen ontstonden tijdens of kort na een crisis. 

De relatie tussen internationale crisissen 
en technologische ontwikkeling 

Thema 5: 

Zo had de Eerste Wereldoorlog met haar duizenden 

gewonden een weergaloze impact op de medische 

wetenschap; met name de ontwikkelingen in 

anesthetica (verdovingsmiddelen) en plastische 

chirurgie volgden elkaar in een ongeëvenaard tempo 

op. Datzelfde geldt voor de stroomversnelling waar 

onderzoek naar kernwapens tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in terecht kwam, met de eerste 

atoombomaanval in juli 1945 als resultaat. 

Een paar jaar later breekt de Koude oorlog uit. Niet 

alleen de spanningen tussen Amerika en Rusland 

lopen in die tijd hoog op; ook de ontwikkelingen op 

het gebied van rakettechnologie gaan als een speer, 

met de eerste verkenning van de ruimte als direct 

resultaat. In 1957 lanceert Rusland succesvol een 

satelliet de ruimte in. Vier jaar later sturen de Russen 

de eerste mens richting het heelal. Maar dan moet de 

echte stunt nog komen: in 1969 slaagt Amerika erin 

om de eerste mensen op de maan te laten landen. 

Niemand zal betwisten dat de Koude Oorlog en 

de space race aan de basis staan van het moderne 

technologische tijdperk. Veel producten die we nu 

heel normaal vinden – denk aan klittenband, joysticks 

en Nike Air schoenen – zijn een voortvloeisel van 

ruimtegerelateerde uitvindingen.   

Op het snijvlak van tragedie en 
technologie ontstaan mooie dingen
Andere voorbeelden zijn er in overvloed. Denk 

maar aan de uitbraak van de SARS-epidemie in Azië 

in 2002 en 2003. E-commerce stond in die tijd in 

China nog in de kinderschoenen. Slechts een klein 

deel van de Chinese bevolking had toegang tot het 

internet. Alibaba bestond weliswaar al, maar richtte 

zich als B2B-platform vooral op het koppelen van 

Amerikaanse kopers aan Chinese producenten. Vanaf 

het moment dat zakelijke reizen verboden werden en 

mensen liever niet meer naar fysieke winkels gingen, 

ontwikkelde e-commerce zich in olympisch tempo en 

sloegen Chinezen massaal aan het online winkelen. Zo 

legde SARS het fundament voor China als innovatief 

epicentrum van de e-commerce, een status die het tot 

nu toe vast heeft weten te houden. 

Een paar jaar later, in 2008, slaat de kredietcrisis toe. 

Het was fascinerend en schokkend tegelijk om het 

financiële systeem volledig in elkaar te zien storten. 

Tegelijkertijd luidde de crash een nieuw tijdperk in. 

We gingen ons steeds meer afvragen hoe we de 

consumptiemaatschappij en de oplopende schulden 

– de belangrijkste oorzaken voor de kredietcrisis – een 

halt konden toeroepen. Die gedachtegang vormde de 

basis waarop de deeleconomie kon ontstaan. Vanaf 

dat moment gingen we nadenken hoe we onderling 

spullen kunnen uitlenen of aan elkaar verhuren. 

Technologie werd ingezet om online portals te 

bouwen waarop we producten zoals huizen en auto’s 

te leen of te huur konden aanbieden. Succesvolle 

platformen zoals Airbnb, Groupon en Uber zagen in 

deze periode het levenslicht. 

In 2010 ontplofte in de Golf van Mexico het 

boorplatform Deepwater Horizon. De explosie leidde 

tot een van de grootste olierampen ooit, waarbij 

miljoenen liters olie ongehinderd de zee in stroomden. 

Doordat er geen technologie of mechanisme bestond 

om het lek te dichten, duurde het maar liefst 87 dagen 

voordat ingenieurs erin slaagden de aanhoudende 

oliestroom te stoppen. De “Capping Stack” waar ze 

dat uiteindelijk mee deden, werd in slechts een paar 

maanden tijd ontwikkeld, net als de methode waarmee 

het op zo’n enorme diepte in de oceaan geïnstalleerd 

kon worden. Die technologie wordt tot op de dag van 

vandaag overal ter wereld gebruikt als noodplan bij 

drilwerkzaamheden op enorme dieptes in de oceaan. 

Het bleek onder druk dus wél mogelijk om in (hele) 

korte tijd een ingenieuze oplossing te ontwikkelen. 

Als het noodlot toeslaat, slaat 
innovatie op hol
Datzelfde jaar werd Haïti getroffen door een 

verwoestende aardbeving. Hulpverleners en inwoners 

probeerden via mobiele telefoons en internet zo snel 

mogelijk geïmproviseerde oplossingen in te richten. 

Zo zette men heel snel een banksysteem op waarmee 

hulpverleningsorganisaties geld konden distribueren 

voor mensen voor voedsel, medicijnen en andere 

eerste levensbehoeften. Humanitaire organisaties 

gebruikten OpenStreetMap om up-to-date informatie 

over getroffen gebieden, weggevaagde infrastructuur 

en de belangrijkste noodgebieden te verspreiden. Toen 

opeens alle mainstream communicatiemiddelen uit 

de lucht waren, zochten mensen hun toevlucht tot 

sociale media om elkaar te bereiken en informatie uit 

te wisselen. 

Tenslotte benoemen we in deze context ook graag 

de groeiende populariteit van elektrische auto’s, 

zonnepanelen en bewuste voeding zoals vegan en 

vleesvervangers. Deze ontwikkelingen zijn deels 

voortgekomen uit de toegenomen aandacht voor 

de klimaatcrisis en nieuwe wetgeving op dat gebied. 

De ontwikkelingen worden bovendien versterkt door 

het groeiende bewustzijn dat we met z’n allen echt 

bewuster moeten gaan leven, waardoor we steeds vaker 

kiezen voor milieuvriendelijke diensten en producten. 

Het moge duidelijk zijn dat er vaak een directe 

link is tussen moeilijke tijden en versnelling van 

technologische vooruitgang. Als we ons in een 

crisis bevinden, is de behoefte aan (technologische) 

oplossingen het grootst. Temidden van angst 

en onzekerheid, ontwikkelt innovatie zich in een 

onnavolgbaar tempo. En wanneer de crisis achter 

de rug is, blijven de innovaties die toen ontstonden, 

gewoon onderdeel van ons dagelijkse leven. 

Hoe de uitbraak van COVID-19 de 
wereld veranderde
Als iemand je vorig jaar januari verteld zou hebben 

dat je het grootste deel van 2020 op je pantoffels, 
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videobellend met je collega’s achter de computer aan 

je eigen eettafel zou doorbrengen, had je haar of hem 

waarschijnlijk uitgelachen. Toch is dat hoe de wereld 

er sinds de uitbraak van COVID-19 voor het merendeel 

van de mensen uitziet. De pandemie stortte de wereld 

in een mum van tijd in een internationale crisis zoals 

onze generatie nog niet eerder meemaakte. 

Dit was de eerste grote crisis die plaatsvond in het 

moderne digitale tijdperk waarin technologische 

vooruitgang al jaren zegeviert. Hoe zou de 

technologische wereld op de crisis reageren, en 

hoe zou het ons helpen ermee om te gaan? Zou de 

technologie zich net zo snel blijven ontwikkelen als het 

voor de virusuitbraak deed? We hadden geen idee. 

Het duurde niet lang voordat we het antwoord kregen. 

Wie dacht dat de pandemie een remmend effect op 

technologische innovatie zou hebben, had het mis. 

Terwijl de wereld vrijwel overal op slot ging, zette het 

technologische universum de deuren wagenwijd 

open. De uitbraak gaf een zeldzame impuls aan de 

technologische vindingrijkheid. Het zorgde ervoor dat 

men bestaande technologieën razendsnel omarmde 

en meteen in het dagelijks leven ging toepassen. 

Robotica (de automatiseringstak die zich bezighoudt 

met het ontwerpen, bouwen en toepassing van 

robots) is een van de gebieden waarin technologische 

ontwikkelingen meteen heel snel gingen. Vóór de 

uitbraak van COVID-19 werden robots al steeds 

vaker ingezet in bedrijven en industrieën, maar het 

afgelopen jaar bewees meer dan ooit hoe enorm 

effectief robots zijn. Testlaboratoria runnen, gebouwen 

schoonmaken, ziekenhuiseten koken – slechts een 

paar voorbeelden van taken die robots sinds de 

virusuitbraak op zich namen. Het lijkt een uitgemaakte 

zaak dat de rol van robots in de maatschappij in de 

toekomst alleen maar prominenter zal zijn. 

COVID-19 was een inspiratiebron voor diverse 

technologische innovaties, zowel in het medische 

domein als in ons dagelijks leven. Hieronder zetten we 

een paar mooie voorbeelden op een rij. 

Enorme boost in creativiteit
Insilico Medicine, een biotech-bedrijf uit Hong Kong 

zette zich afgelopen jaar vol in op technologische 

ontwikkelingen waarmee het virus bestreden kan 

worden. Het bedrijf richtte haar AI-platform opnieuw 

in en zocht met behulp van machine learning naar 

een medicijn tegen COVID-19. AI werd ingezet om 

de impact van moleculen op menselijke cellen na te 

bootsen. Hoewel Insilico Medicine er tot dusver niet in 

slaagde met een geschikt medicijn of vaccin te komen, 

ontdekte het bedrijf wel nieuwe moleculen die het 

virus en de mutatie ervan mogelijk beïnvloeden. Of 

dat daadwerkelijk zo is, wordt nog onderzocht. Ook 

het Amerikaanse open-source project ‘COVID-19 Open 

Research Dataset’ (CORD-19) gebruikt AI om zoveel 

mogelijk data van mensen te verzamelen, in de hoop dat 

intelligente systemen er patronen uit kunnen herleiden. 

In het Chinese Shenzhen bouwde de startup Youlbot 

in een paar weken tijd een antivirusrobot. Dankzij 

zes UV-lampen die de robot bij zich draagt kan hij 

makkelijk grote oppervlakken schoonmaken en 

mensen scannen op griepverschijnselen. Onderzoekers 

van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ontwierpen op hun beurt een robotisch systeem dat 

met behulp van UV-C licht in een mum van tijd grote 

ruimtes schoon kan maken en de lucht kan reinigen.  

Samenwerken is cruciaal om een wereldwijde pandemie 

te kunnen bestrijden. Dat zette de World Health 

Organization (WHO), Oracle, Microsoft, IBM en andere 

partijen ertoe aan om de krachten te bundelen en 

samen uit te vinden hoe ze het MiPasa platform van het 

Amerikaanse technologiebedrijf HACERA in deze situatie 

optimaal konden benutten. MiPasa is een multi-party, 

multi-source, blockchain-based platform waarop partijen 

data kunnen delen om COVID-19 brandhaarden en 

mogelijke besmetters (zogeheten ‘superverspreiders’) van 

het virus zo snel mogelijk op te sporen.

Een van de gevolgen van het virus is dat we elkaar 

niet meer mogen aanraken. Dat leidt tot een reëel 

probleem waar veel mensen onder lijden: een gebrek 

aan lichamelijk contact en intimiteit. HEY Bracelet 

en Bond Touch brachten kort na de virusuitbraak 

een innovatieve, creatieve oplossing op de markt: 

armbanden die menselijke aanraking kunnen 

simuleren. De armbanden worden in sets van twee 

verkocht, en wanneer een van de twee dragers op een 

knopje drukt, geeft de armband van de andere drager 

een kneepje of trilling af. 

Naast dat we elkaar niet mogen aanraken, moeten 

we ook opletten dat we ons eigen gezicht niet (te 

veel) aanraken. We weten immers dat dat een veel 

voorkomende oorzaak van besmetting van het virus is. 

Het Jet Propulsion Lab (JPL) van Nasa ontwikkelde PULSE, 

een 3D-geprinte wearable die trilt als je je hand richting 

je gezicht beweegt. Daarmee herinnert de armband de 

drager er op subtiele wijze aan om met z’n hand niet in 

de buurt van zijn ogen, neus of mond te komen. 

Impact tot ver na de crisis
Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts een fractie 

van de talloze initiatieven die sinds de virusuitbraak 

gelanceerd zijn. COVID-19 leidde tot een radicale 

verandering in de manier waarop we ons gedragen en 

hoe we naar de toekomst kijken. De uitdagingen die 

het virus ons voor de voeten werpt, ontketende onder 

bedrijven, overheden, universiteiten en individuen een 

enorme drang naar innovatie. Weer bleek een crisis 

een vruchtbare voedingsbodem voor acceleratie van 

technologische vooruitgang.

Wereldwijd buigen leiders zich over de vraag hoe 

mogelijkheden optimaal benut kunnen worden. 

Om kansen te verzilveren worden samenwerkingen 

aangegaan en nieuwe capaciteiten ontwikkeld, soms 

met als gevolg dat ecosystemen volledig opgeschud 

worden. Of deze samenwerkingen en skills gericht 

zijn op het (verder) ontwikkelen van technologie of 

om ervoor te zorgen dat industrieën niet omvallen, 

een ding is zeker: de partnerships, producten en 

diensten die vandaag de dag ontwikkeld worden, 

blijven ook na deze crisis onderdeel van ons dagelijks 

leven en hebben tot in lengte van jaren grote impact 

op bedrijven, industrieën en op technologische 

ontwikkelingen. 
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Afgelopen jaar liet meer dan ooit zien hoe belangrijk 

technologie voor de wereld is. Om te beginnen zouden 

we zonder technologie deze wereldwijde pandemie 

nooit kunnen bestrijden. Zonder technologie zouden 

tevens geen schijn van kans hebben in de strijd om 

onze privacy te beschermen, om het vertrouwen in de 

samenleving te herstellen, en verder te bouwen aan 

een duurzame toekomst. 

De kracht van de combinatie
Dit jaar liet heel duidelijk zien wat er allemaal aan 

innovatie mogelijk is als technologische toepassingen 

met elkaar gecombineerd worden. De legio 

mogelijkheden die ontstaan als technologieën elkaar 

complementeren en versterken, bieden hoop en 

vertrouwen dat we op termijn ook de allergrootste 

uitdagingen kunnen tackelen. 

Natuurlijk heeft de medaille ook een keerzijde. Zo 

blijken technologische ontwikkelingen regelmatig 

ook een bron voor nieuwe uitdagingen en ethische 

dilemma’s. Ook in dat opzicht zijn we hoopvol, zolang 

we de uitdagingen met hetzelfde wapen bestrijden: 

met een mix van technologische toepassingen, dus. 

Niet alleen technologieën komen beter tot hun recht 

als ze samenwerken; dat geldt ook voor bedrijven 

en overheden. In dit rapport constateerden we dat 

het daar vandaag de dag bij veel organisaties aan 

schort. Veel bedrijven werken nog steeds in silo’s, 

waardoor mogelijkheden voor innovatie beperkt 

blijven. Hoe meer bedrijven hun eilanden verlaten om 

onderling kennis uit te wisselen en samen te werken, 

des te groter de kans op innovatieve doorbraken. 

Misschien nog wel belangrijker: hoe meer van dit soort 

samenwerkingen, gestut door wet en regelgeving, des 

te groter de kans dat de samenleving het vertrouwen 

in het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en in 

elkaar terugvindt. Het moge duidelijk zijn dat dat onze 

samenleving heel erg goed zou doen. 

Puzzelstukjes op z’n plek
De puzzelstukjes vallen langzaam maar zeker op 

de juiste plek. Hoeveel stukjes er precies zijn, weet 

niemand. Sterker nog: we weten niet eens of de puzzel 

ooit ‘af’ zal zijn. Maar zolang we het technologische 

speelveld op alle mogelijke manieren blijven 

verkennen en blijven zoeken naar de ultieme mix 

ervan, komen we steeds een stap dichter bij nieuwe 

mogelijkheden. En daarmee ook steeds een stap 

dichter bij oplossingen voor de meest complexe 

uitdagingen. 

Rabobank loopt al jaren voorop is al jaren een 

toonaangevende partij op het gebied van 

technologische ontwikkelingen, en dat blijven we 

doen. Elke nieuwe mogelijkheid die we tegenkomen 

bekijken we met nieuwsgierigheid, enthousiasme 

en een kritische blik. Mogelijkheden die ons de kans 

bieden om onze dienstverlening, producten en de 

relatie met onze klanten en partners te verbeteren, 

bekijken we uiteraard met grote interesse. Daarbij 

verliezen we nooit uit het oog wat bij elke innovatie 

centraal moet staan: het welzijn van mensen, 

maatschappij en de wereld. Dat is voor de Rabobank 

altijd de belangrijkste drijfveer geweest, en zal ook in 

de toekomst ons morele kompas blijven.   

Dat 2020 een compleet ander jaar was dan we hadden verwacht, staat als een 
paal boven water. Temidden van alle onverwachte wendingen, kwam een van 
onze voorspellingen echter onverminderd uit: ook dit jaar had technologie een 
reusachtige impact op de wereld. 

Conclusie
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