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Met gepaste trots presenteren we een nieuwe editie 

van het Rabobank Technology Trend report. Elke dag 

vinden in labs en onze samenleving talloze interessante 

technologische ontwikkelingen plaats en wij zien het 

als onze taak om deze kennis te delen. De impact van 

deze ontwikkelingen varieert: terwijl sommige onze lev-

ens voorgoed zullen veranderen, blijken andere over een 

paar jaar niet meer dan een hype te zijn geweest, waar 

we weinig meer van zullen horen. 

Hoe de toekomst er precies uitziet, weet niemand. Ook 

wij hebben helaas geen glazen bol tot onze beschikking. 

Wat we wél kunnen, is trends analyseren, resultaten ex-

trapoleren en een voorschot nemen op meerdere sce-

nario’s. Het ene scenario is waarschijnlijker dan het ander, 

maar juist de scenario’s waarvan het aannemelijk is dat 

ze bewaarheid worden, geven ons waardevolle inzichten 

in hoe de Rabobank en haar klanten optimaal van deze 

ontwikkeling kunnen profiteren.  

Dit rapport wordt je aangeboden door het Tech Lab 

van de  Rabobank Innovation & Strategy Hub. In dit lab 

houden we ons dagelijks bezig met het bestuderen van 

complexe technologieën, experimenteren we er volop 

mee en analyseren we hoe we toepassingen zo snel en 

efficiënt mogelijk binnen de bank kunnen inzetten. Tech-

nologie zo saai mogelijk maken: dat is ons doel. Gede-

gen onderzoek helpt ons de zin en de onzin van elkaar te 

scheiden en stuk voor stuk de raadsels rondom techno 

logische innovaties te ontrafelen. Wat blijft staan, is een 

heldere, weloverwogen blik op de toekomst, waarbij we 

niet langer in ‘wat-als’ scenario’s praten, maar over echte 

plannen die we daadwerkelijk ten uitvoer kunnen gaan 

brengen. 

 

Door dit rapport en onze toekomstvisie te delen, hopen 

we je te inspireren– om samen in gesprek te gaan over 

nieuwe ideeen. Lees het met een “open mind”, waarbij 

je jezelf afvraagt wat er zou kunnen gebeuren als een 

innovatie daadwerkelijk een vlucht neemt. Hoe zou dat 

impact hebben op jou, je werk en op je privéleven? 

Toegegeven, het is niet altijd makkelijk om open en op-

timistisch te zijn, met name omdat we vaak van nature 

enigszins huiverig tegenover nieuwe technologie staan. 

Met behulp van dit rapport hopen we jouw vertrouwen 

in nieuwe technologie een boost te geven. 

Dit rapport is initieel geschreven voor medewerkers  van 

Rabobank en de focus ligt dan ook vooral op de bank 

omgeving en haar klanten. Omdat we denken dat deze 

inzichten ook relevant kunnen zijn voor andere indus-

trieën, bedrijven en individuen, delen we onze geleerde 

lessen ook graag met jou. We moedigen iedereen aan 

om deze technologische ontwikkelingen naar de eigen 

omgeving te verplaatsen en kijken ernaar uit om jouw 

ervaringen, ideeën en feedback te horen!  Growing a bet-

ter world together. 

We hopen vooral dat je dit rapport met net zoveel plezier 

leest, als wij aan de totstandkoming ervan beleefden.  

Voorwoord
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Vanaf de jaren ‘80 verwelkomde de wereld een 

nieuw era: het digitale tijdperk. Onder een ongek-

end snelle digitalisering namen we in rap tempo 

afscheid van de wereld zoals we die kenden, om 

plaats te maken voor een nieuwe werkelijkheid. 

De meeste bedrijven ondergingen de afgelopen 

jaren een omvangrijke digitale transformatie. Van-

daag de dag bevinden we ons in een geheel nieuw 

hoofdstuk van het digitale tijdperk. Wie denkt dat 

de grootste veranderingen inmiddels achter de rug 

zijn, kan er niet meer naast zitten: we staan aan de 
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vooravond van een nieuwe, reusachtige digitale 

revolutie. 

Digitale technologieën bieden de wereld, het bank-

wezen en de food & agri-sector legio nieuwe kan-

sen. En, niet te vergeten, voor de Rabobank zelf. Dit 

rapport verkent welke mogelijkheden dat precies 

zijn, en op welke manier ze concreet meerwaarde 

kunnen leveren. Welke nieuwe kanalen, samenw-

erkingen en businessmodellen maken ontwikkelin-

gen in de technologieën precies mogelijk en hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de Rabobank en haar 

klanten daar optimaal van profiteren? Hoe kunnen 

we de bank zo soepel en efficiënt mogelijk door alle 

veranderingen en mogelijkheden heen loodsen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, richtte 

de Rabobank het Tech Lab op. In dit lab wordt dage-

lijks bestudeerd op welke wijze technologie ons van 

dienst kan zijn, op welke wijze we de dienstverlen-

ing voor onze klanten nóg beter kunnen maken 

en hoe we ervoor kunnen zorgen dat Rabobank-       

medewerkers de meest tevreden medewerkers 

zijn? 
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Onderwerp van dit rapport zijn acht trends waar-

van het Tech Lab verwacht dat ze de komende jaren 

verreweg de meeste impact hebben: the Internet of 

Things; Next Generation Communication Networks; 

Extended Reality; Blockchain; Secure Multi-Party 

Computation; Voice Technology; Quantum Com-

puting en Artificial Intelligence. Elke trend wordt 

afzonderlijke toegelicht aan de hand van de defini-

tie, context, toekomstperspectief en praktische toe-

passing ervan. 

De komende jaren blijven we onverstoord bekijken 

hoe we technologie kunnen toepassen om te bli-

jven excelleren in onze core business: onze klanten 

optimaal van dienst zijn, terwijl we tegelijkertijd pro-

beren de wereld een mooie, slimme en duurzame 

plek te maken. Dat laatste blijft een van onze hoog-

ste prioriteiten. Echte duurzaamheid kan alleen 

gerealiseerd worden als mensen en bedrijven zich 

samen inzetten voor een betere, schonere wereld. 

Optimale financiële dienstverlening leveren en er 

voor zorgen dat onze klanten betere toegang tot 

informatie, kennis en netwerken hebben, is een 

manier om een bijdrage te leveren aan die ideale 

wereld. Economisch gewin is zeker een oogmerk, 

maar mag én zal nooit ten koste gaan van onze ver 

antwoordelijkheid jegens het welzijn van de aarde 

en haar bewoners.
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Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is een verzamelnaam voor ver-

schillende technieken, die als ze met elkaar gecombi-

neerd worden, machines en apparaten in staat stelt te 

werken alsof ze een menselijke vorm van intelligentie 

bezitten. AI-applicaties maken onder meer gebruik van 

machine learning, natural language processing (NLP) en 

computer vision om nieuwe informatie te verwerven, 

conclusies te trekken en informatie te doorgronden. 

Daardoor kunnen apparaten en machines bepaalde 

taken automatiseren en ervoor zorgen dat mensen rou-

tineuze, herhalende handelingen niet langer hoeven uit 

te voeren. Net zoals bij  Quantum Computing (QC) en Se-

cure Multi-Party Computation (SMPC), geldt ook voor AI 

dat de technologie en wiskunde al langere tijd bestond, 

maar pas volledig tot bloei kwam door de enorm toege-

nomen kracht van computers en de explosie van bes-

chikbare data. Dat Artificial Intelligence ons dagelijks 

leven drastisch gaat veranderen, meer dan een andere 

technologie ooit deed, is een feit. 

Zelflerende vermogen is een van de belangrijkste el-

ementen van AI. Apparaten aanleren om zelf te kun-

nen leren, kan op drie manieren gebeuren:

• Gecontroleerd leren –  het algoritme ontvangt een 

input en een voorbeeld van een bijbehorend resulta-

at. Doordat het apparaat weet wat de uitkomst moet 

zijn, wordt de nieuwe kennis verkregen; 

• Ongecontroleerd leren – het algoritme ontdekt 

temidden van de verstrekte reeks gegevens zelf een 

bepaald patroon;

• Semi-gecontroleerd leren – het algoritme leert op 

basis van trial and error, door interactie met de om-

geving. 
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“Elk apparaat waar een sen-
sor of chip ingebouwd kan 
worden, is in potentie een 
nieuwe bron van data. ”



Hoe Artificial Intelligence zich 
ontwikkelde Context
Naar schatting 80 procent van alle grote bedrijven heeft 

vandaag de dag toepassingen van machine learning 

en andere soorten AI in gebruik. Ter illustratie: vijf jaar 

geleden was dit percentage nog minder dan 10 procent. 

Een kanttekening is daarbij wel op z’n plaats: de meeste 

van deze bedrijven gebruiken AI vooral als afzonderlijke 

oplossing – voor fraudebestrijding, bijvoorbeeld – en dus 

niet als toepassing die volledig in de IT-architectuur en 

processen van de organisatie verankerd is.  

Menselijke intelligentie zo identiek mogelijk nabootsen: 

dat is het doel van AI. Elke dag maakt de technologie stap-

pen in die richting. Over een tijdje kunnen we het verschil 

tussen mensen en machines wellicht amper meer onder-

scheiden. Zover is het echter nog (lang) niet. Belangrijke 

reden daarvoor is het feit dat AI nog altijd met enkele 

tekortkomingen kampt, waarvan haar onkunde om de 

diepere betekenis van concepten echt te begrijpen de 

meest prominente is. Maar wat niet is, kan nog komen. 

Immers, in de beginjaren was AI eigenlijk alleen maar 

in staat om hele simpele taken uit te voeren, terwijl de 

technologie vandaag de dag de hand niet meer omdraa-

it voor aanzienlijke complexere handelingen. Wie had 

tien jaar geleden kunnen bedenken dat navigatie-apps 

je niet alleen de juiste route van A naar B zouden vertel-

len, maar je ook real-time op de hoogte zouden kunnen 

houden van files, wegopbrekingen en zelfs van objecten 

die mogelijk op de vluchtstrook geparkeerd staan? 

Narrow AI versus Broad AI

Momenteel zijn de meeste toepassingen Narrow AI: ap-

plicaties die expliciet voor een bepaalde taak ontworpen 

zijn. In de toekomst verwachten we een toename van 

het aantal Broad AI applicaties: systemen die voor een 

breder scala aan problemen een oplossing bieden. 

Ook al staat AI als technologie nog in de kinderschoenen, 

toch maken bedrijven overal ter wereld er al gebruik van. 

Met name dankzij verbeteringen in de computer hard-

ware, de komst van cloud computing en ontwikkelingen 

in de technologie zelf, is toepassing van AI voor onder-

nemingen in alle vormen en maten een reële optie ge-

worden. Desalniettemin zijn het nog altijd vooral de grote 
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technologiebedrijven die de grootste investeerders in AI 

zijn. De voortekenen zijn veelbelovend: alles wijst erop 

dat we op termijn met behulp van AI in staat zijn om hele 

nauwkeurige voorspellingen te doen, en neemt AI in de 

loop der tijd steeds meer taken van mensen uit handen. 

De andere kant van de AI-medaille

Net als andere technologieën staat ook AI tegenover en-

kele uitdagingen. Bovenaan de lijst staan ook bij AI vooral 

‘de kwaliteit van data’ en ‘privacy’. Maar er is in deze con-

text een fundamenteel verschil tussen AI en andere tech-

nologieën: geen enkele andere technologie roept zoveel 

vertwijfeling bij mensen op als AI. ‘Nemen robots straks 

onze banen over?’ Het is voor veel mensen een angst-

beeld. Nog zo’n angstbeeld: dat mensen op den duur de 

controle over AI verliezen, en geen invloed meer hebben 

op de impact ervan. Het feit dat we de steeds intelli-

gentere, complexere AI-modellen telkens minder goed 

begrijpen, draagt onmiskenbaar bij aan dat schrikbeeld. 

Toch moeten we ervoor waken dat we niet meteen bang 

worden als er in een AI-model iets is wat we niet me-

teen herkennen, begrijpen of kunnen interpreteren. We 

moeten accepteren dat er situaties zijn waarin AI-mod-

ellen keuzes maken die mensen simpelweg niet begri-

jpen. Denk aan het ‘Computer says no’ script, waarbij we 

niet snappen waarom iets niet kan, maar de computer 

dat hardnekkig volhoudt – en het dus gewoonweg geen 

optie is. Logischerwijs wordt niet iedereen even blij van 

dat scenario. 
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Wat Artificial Intelligence 
nog in het verschiet heeft

Het menselijk brein is nog altijd onmisbaar. Toch staat vast dat de afhankelijkheid van 

een “levend” stel hersenen in de toekomst zal afnemen. Dan is een piloot in de cockpit 

niet meer nodig, omdat AI letterlijk de ‘automatische piloot’ van het vliegtuig overn-

eemt. Maar zo lang AI-algoritmes nog niet perfect zijn, is het zo ver nog (lang) niet. 

Of algoritmes ooit 100 procent accuraat zullen zijn en volledig autonoom – zonder 

menselijke interventie of besluitvorming – kunnen functioneren, blijft de vraag. Bov-

endien hebben veel bedrijven moeite met de enorme hoeveelheid hoogkwalitatieve 

data die nodig is voor gedegen AI-toepassingen. 

Een andere wereld dankzij AI

Hoe het Quantum Computing (QC) vergaat, is een belangrijke driver voor de verdere 

voor(uit)gang van AI. Wanneer ontwikkelingen rondom QC een vlucht nemen, betek-

ent dat onherroepelijk ook een boost voor AI. Onder invloed van QC kan AI aanzienlijk 

betere, gebalanceerde afwegingen maken en soepeler interacteren met de omgev-

ing. Het resultaat: meer vertrouwen in de technologie én aanzienlijk intelligentere 

producten. Hoe langzaam of snel het ook zal gaan, dat AI naar vrijwel alle plekken in 

ons leven van alledag een weg zal vinden, is een feit. Om dat alles in goede banen te 

leiden, zowel in ons persoonlijke leven als in organisaties, zijn nieuwe banen en vaar-

digheden nodig. Dat komt mooi uit: aangezien AI de meer “gemakkelijke” handelin-

gen van ons overneemt, kunnen werknemers zich richten op meer complexe taken. 

To
ek
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Implicaties en applicaties voor de 
Rabobank 

AI zet ook in de bankindustrie een flinke transformatie 

in gang. De schat aan data-gedreven inzichten, stijging 

in productiviteit en de reusachtige kostenbesparende 

mogelijkheden die AI banken kan opleveren, zijn en-

kele van de belangrijkste stuwende krachten achter die 

transformatie. AI helpt banken om klantervaringen te 

verbeteren, als organisatie te groeien, operationeel effi-

ciënter te worden en tegelijkertijd risico’s te reduceren. 

Ook voor de Rabobank liggen er volop kansen. Zo kun-

nen we AI toepassen op al onze interne- en (beschikbare) 

externe databronnen. De afgelopen jaren gebruikten we 

AI binnen de bank voor meerdere doeleinden; ten beho-

eve van fraudepreventie, om gepersonaliseerd financieel 

advies te geven, om transacties real-time te monitoren, 

om onze cybersecurity te verstevigen en voor market-

ingdoeleinden. Ook creëerden we een eigen AI-model 

om operational deposits te identificeren, waarmee we 

onze risk assessment aanzienlijk versterkten.Ter illustratie: 

dat model bouwden we in zes weken, en het bespaart 

de bank miljoenen euro’s per jaar - waarbij klantdata al-

leen op toegestane wijze gebruikt wordt. 

Proactieve speler op de markt 

De Rabobank werpt zich graag op als pleitbezorger 

van AI. Draagvlak voor een datagedreven maatschappij 

creëren en het vertrouwen in AI laten toenemen, zijn 

twee zaken die ons nauw aan het hart gaan. Aan beide 

doelstellingen dragen we graag een steentje bij door ons 

zeer (pro)actief op de markt te profileren. Zo is de Rabo-

bank een van de investeerders achter ProducePay, een 

Amerikaanse bedrijf dat boeren toegang wil bieden tot 

short term assets, waar ze normaliter beperkte toegang 

toe hebben. Door boeren niet alleen financiële middel-

en te reiken, maar ook technologische tools en data-ge-

dreven inzichten, wil de organisatie transparantie in de 

supply chain in de landbouwindustrie vergroten. 

Een ander AI-gedreven initiatief waar Rabobank nauw 

bij betrokken is, is JoinData – een Nederlands dataplat-

form dat agrarische ondernemers, dataleveranciers en 

bedrijven in de landbouwindustrie met elkaar verbindt 

en door op een eenvoudige, eerlijke manier data te dis-

tribueren, stimuleert samen te werken om duurzaam-

heid en innovatie in de industrie te bevorderen. 
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Artificial Intelligence in de praktijk

Agrarische bedrijven over de hele wereld zijn op zoek 

naar technologieën die ze toegang geeft tot data-ge-

dreven inzichten, waarmee ze hun bedrijf beter kunnen 

runnen en ze voedselverspilling zoveel mogelijk een 

halt kunnen toeroepen. Newsflash: AI kan dat allemaal. 

Daarmee brengt de technologie in de sector een revo-

lutie teweeg. Waar boeren vroeger vaak tientallen me-

ters – kilometers, zelfs – moesten lopen om te zien hoe 

hun grond erbij lag, vertellen nu satellieten zoals drones 

boeren alles wat ze moeten weten. Machine learning 

modellen kunnen uiterst nauwkeurig voorspellen hoe 

omgevingsfactoren zoals het weer, van invloed zijn op 

de oogst. Ook zijn bedrijven volop bezig met het ontwik-

kelen van autonome robots die diverse taken van bo-

eren kunnen overnemen. Bijvoorbeeld het oogsten van 

gewassen, maar dan tientallen keren sneller en met een 

hogere productiviteit dan mensen ooit zouden kunnen 

bewerkstelligen. 

John Deere is een Amerikaanse producent van indus-

triële- en landbouwmachines. Daarnaast is het ook een 

mooi voorbeeld van een bedrijf dat door AI-toepassin-

gen de landbouwsector op z’n kop zet. Zo gebruikt John 

Deere bij het bewerken van het land met bestrijding-

smiddelen smart camera’s – aangestuurd door computer 

vision – om precies te zien welke gewassen gezond, en 

welke ongezond zijn. Daardoor worden alleen gewas-

sen die dat nodig hebben met chemicaliën besproeid, 

in plaats van dat alle gewassen bespoten worden. PEAT 

is een Duitse tech startup die verantwoordelijk is voor 

de ontwikkeling van Plantix: een applicatie die op basis 

van correlatie tussen patronen in bladeren van planten, 

problemen in de grond en zieke gewassen kan vaststel-

len waar in de grond mogelijk een tekort aan bepaalde 

voedingsstoffen is. 

Financiële instellingen zijn minstens zo enthousiast over 

ontwikkelingen in AI. Zo implementeerde JPMorgan 

Chase een algoritme waarmee het frauduleuze patronen 

kan herkennen. Elke keer wanneer een rekeninghouder 

z’n creditcard gebruikt, wordt informatie over de trans-

actie linea recta naar datacenters van de bank gestuurd 

om te bepalen of de transactie frauduleus is. US Bank 

bediende zich de afgelopen drie jaar van de technologie 

om witwaspraktijken tegen te gaan. Door daarbij deep 

learning modellen te gebruiken, boekte de bank maar 

liefst twee keer zo veel resultaat als toen ze dat nog met 

een “ouderwets” systeem deden. Tenslotte mag Ceba van 

de Australische CommonWealth Bank in dit rijtje niet 

ontbreken. Ceba is een slimme chatbot die zodanig get-

raind is dat ‘ie klanten op alle mogelijke manieren digitaal 

kan ondersteunen, en antwoord heeft op nagenoeg alle 

vragen van klanten over dagelijkse bankzaken. Vo
or

be
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Unpacking Blockchain
De vraag ‘Wat is blockchain?’ is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. In dit hoofdstuk 

gaan we desalniettemin een poging wagen. Blockchain is feitelijk niets meer dan een 

IT-oplossing waarmee verschillende partijen op een veilige manier data kunnen del-

en. Denk aan gegevens zoals banken, notarissen en financieel adviseurs vaak onder-

ling uitwisselen bij een hypotheekvraag. Door blockchain kunnen partijen digitale 

informatie met elkaar delen, terwijl de data volledig in eigendom en onder controle 

van de rechtmatige eigenaar blijven.   

Stel je een gedeelde spreadsheet voor waar alle partijen toegang tot hebben. Elke 

aparte kolom of rij in dat document is eigendom van een bepaalde partij. Zodra ie-

mand een verandering in het document invoert, wordt die verandering integraal in 

alle kopieën van het gedeelde document doorgevoerd. De spreadsheet – of de block-

chain – dient dus als een gezamenlijke plek om data op te slaan terwijl de versie voor 

elk van de betrokken partijen onder hun controle blijft. 

Veel mensen kennen blockchain vooral als enabler van Bitcoin en andere cryptocur-

rencies, maar met behulp van blockchain kunnen transacties van elke soort digitaal 

asset mogelijk gemaakt worden. Hoe? Door een distributed ledger te creëren; een 

register waarin de volledige transactiegeschiedenis terug te vinden is. Blockchain 

helpt bedrijven, overheden en individuen om er gezamenlijk voor te zorgen dat digi-

tale documenten veilig en betrouwbaar zijn, zodat betrokken partijen zich daar geen 

zorgen over hoeven te maken. 

Drie gebieden die met name kunnen profiteren van blockchain-toepassingen zijn 

de infrastructuur achter financiële dienstverlening, de supply chain en vaststelling D
efi
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en delen van identiteitsgegevens. Blockchain biedt bedrijven de gelegenheid om de 

manier waarop ze met financiële transacties en processen omgaan volledig opnieuw 

in te richten. Doordat transacties veiliger, transparanter en sneller zijn, worden inter-

nationale en mobiele betalingen ook goedkoper, sneller en veiliger. Nog een voor-

deel: bij internationale handel kunnen documenten als de aankoopbon, vrachtbrief 

en bewijzen voor kredietwaardigheid via de blockchain gecontroleerd worden. Het 

resultaat: minder fouten en minder onenigheid tussen partijen. Vandaag de dag is het 

internationaal overboeken van geld nog behoorlijk complex, een proces dat dankzij 

blockchain in de toekomst aanzienlijk eenvoudiger gemaakt kan worden..

Private versus open blockchains

Blockchains kunnen onder andere in private en open vorm bestaan. Een open block-

chain is voor iedereen toegankelijk: iedereen kan een account aanmaken en transac-

ties uitvoeren. Consensus wordt bepaald op basis van proof of work. Bitcoin, Ethere-

um en andere cryptocurrency zijn bekende voorbeelden van open blockchains. Bij 

een private blockchain is de toegang daarentegen beperkt: transacties vinden plaats 

tussen geïdentificeerde en gecontroleerde deelnemers die een gemeenschappeli-

jk doel hebben – bijvoorbeeld een onderneming die geld, goederen of informatie 

verhandelt. Om toegang tot de blockchain te krijgen of een transactie uit te voeren, 

heeft elke partij toestemming nodig. Doordat de deelnemers gecontroleerd worden 

en de regels centraal worden vastgelegd, is het consensusmechanisme in een private 

blockchain vaak betrouwbaarder dan in de openbare (open) variant. 

Aanzienlijk veiliger (maar helaas nog niet 100 procent veilig)

Door de gedecentraliseerde opzet van blockchain kunnen zogeheten smart con-

tracts geïmplementeerd worden: computerprogramma’s die zelfstandig een (betaal)

opdracht kunnen uitvoeren, rekening houdend met regels en verplichtingen die bij 

deze opdracht horen. Conditional payments zijn daar een voorbeeld van; transacties 

die volgens een als-dan scenario dienen te worden uitgevoerd. Dat komt neer op de 

volgende redenering: ‘zodra bedrag X betaald is, wordt actie of betaling Y in werk-

ing gezet’. Het consensusmechanisme van blockchain perkt risico’s in die gewoonlijk 

optreden als partijen data delen. De betrouwbaarheid van transacties wordt door in-

gebouwde controlesystemen continu gevalideerd. Blockchain kan veiligheidsrisico’s 

echter helaas niet helemaal uitsluiten. 

De inzet van cryptografie 

Transacties die partijen in een blockchain delen kunnen allerhande informatie bevat-

ten, bijvoorbeeld over financiële transacties of persoonlijke gegevens. Elke partij in de 

blockchain heeft dezelfde kopie – een ledger – van de database; een “master copy” 

is niet nodig. Door cryptografische versleutelingen weten partijen zeker dat kopieën 

identiek aan elkaar zijn en dat er geen transacties gedupliceerd worden. Cryptografie 

zorgt er ook voor dat toegang tot de gegevens gemonitord wordt, net als voor een 

veilige authenticatie van deelnemers: als een van de leden (en daarmee kopieën) on-

verhoopt wegvalt, blijft de blockchain onaangetast. 

Belangrijkste voordelen van blockchain

Blockchain zorgt ervoor dat partijen informatie op een veilige manier kunnen delen 

en bewaren. Door eventueel gebruik te maken van pseudoniemen blijft hun anonim-

iteit gewaarborgd. De belangrijkste voordelen van blockchain op een rij:

• Een blockchain-platform is 100 procent transparant en altijd up-to-date;

• Door blockchain zijn deelnemers minder afhankelijk van derde partijen (de 

zogeheten middle man);

• Transacties in de blockchain zijn volledig verifieerbaar en kunnen tot aan het 

begin herleid worden;

• Door smart contracts worden transacties in de blockchain veilig uitgevoerd, 

zonder de anonimiteit van partijen op te geven. Ingebouwde protocollen faci-

literen, controleren en handhaven real-time de voorwaarden waaraan betalin-

gen moeten voldoen, waarmee menselijke interventie niet langer nodig is. 

Naar verwachting nemen gedecentraliseerde smart contracts in de nabije toe-

komst een flinke vlucht.
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Hoe Blockchain zich ontwikkelde

Context
Het feit dat partijen samen een blockchain vormen en 

dat de keten transparant is, zijn twee belangrijke re-

denen waarom de technologie zo goed bij het DNA van 

de Rabobank past. Dat verklaart waarom we als bank de 

technologie al sinds het eerste begin volgen. Zo begon-

nen wij al in 2014 met het uitvoeren van internationale 

betalingen in een blockchain, en zijn we de afgelopen 

jaren betrokken geweest bij verschillende blockchain-in-

novaties.

Rabobank als blockchain-pionier: we.trade en komgo

Naast deelnemen aan verschillende blockchain-plat-

forms, is Rabobank ook mede-oprichter van we.trade. 

We.trade is een handelsplatform dat in 2018 gelanceerd 

werd met het doel om internationale handel toeganke-

lijker te maken.Onder het motto ‘You’re into business; 

we’re into banking’, helpt we.trade Nederlandse MKB’ers 

veilig zaken te doen over de grens. De blockchain gestu-

urde oplossing van we.trade verbindt bedrijven en Eu-

ropese banken met elkaar om samen een transparante, 

veilige en florerende handelsomgeving te creëren. Het 

motto van we.trade luidt ‘We simply made trade smarter’, 

en dat is precies wat de startup doet.

Een andere baanbrekende onderneming waar Rabobank 

een van de oprichters van is, is komgo. Komgo werd net 

als we.trade in 2018 opgericht, en is eveneens een han-

delsplatform. Bij komgo ligt de focus op het digitaliseren 

van de handel in grondstoffen en het bijbehorende fi-

nancieringsproces. Doordat banken, bedrijven en andere 

leden van het platform allemaal transacties met dezelfde 

veilige, transparante software uitvoeren, hoopt komgo 

de handel en communicatie in de grondstoffenindustrie 

makkelijker dan ooit te maken.  

Veelbelovend concept: Identity Wallet 

Onlangs stelde de Rabobank een lijst op van 200 veel-

belovende blockchain-initiatieven, waarvan wij er vervol-

gens ruim 20 selecteerden om verder te verkennen. De 

Identity Wallet (ID Wallet) zien we als een van de meest 

veelbelovende blockchain-innovaties: een virtuele por-

temonnee waarmee gebruikers veilig persoonlijke in-

formatie en documenten kunnen bewaren. Samen met 

onder meer Randstad, onderzoekt de Rabobank op dit 

moment of het mogelijk is om een Blockchain Career 

Wallet op de markt te brengen. Dit is een toepassing van 

de ID Wallet, waarmee gebruikers persoonlijke informatie 

over (toekomstige) medewerkers – zoals tentamenuitsla-

gen, bepaalde diploma’s of behaalde certificaten – via 

blockchain op een veilige manier kunnen uitwisselen. 

Het idee van ‘self-sovereign identity’ prijkt hoog in ons 

vaandel: we hopen met dit soort projecten een wezenli-

jke bijdrage aan dat ideaal te kunnen leveren. 
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Wat Blockchain nog in het verschiet heeft

Of blockchain-technologie op zichzelf, of in combinatie 

met andere toepassingen gebruikt wordt; de wereld is 

ervan overtuigd dat het de markt behoorlijk op z’n kop 

gaat zetten. Interesse in blockchain is de afgelopen jaren 

geëxplodeerd; startups die zich richten op blockchain- 

en cryptocurrency-gerelateerde innovaties haalden de 

eerste drie kwartalen van 2018 voor zo’n 3,9 miljard dol-

lar aan investeringen op. Ter vergelijking: dat is bijna drie 

keer zoveel als in heel 2017 aan investeringen werd op-

gehaald.   

Volgens Accenture’s 2019 Technology Vision rapport  

draaien meer dan de helft (51 procent) van de bedrijven 

in hun organisatie een of meerdere blockchain-project-

en. Het World Economic Forum voorspelt dat blockchain 

in 2027 maar liefst 10 procent van het wereldwijde GDP 

voor haar rekening zal nemen. 

Een ander onderzoek, in 2018 uitgevoerd door Constel-

lation Research, concludeert dat een grote meerderheid 

(67 procent) van de Amerikaanse bedrijven op dit mo-

ment een blockchain-gedreven project of innovatie in 

hun bedrijfsvoering implementeren, of een eerder uit-

gevoerde pilot aan het evalueren zijn. De belangrijkste 

reden waarom bedrijven zo actief met blockchain bezig 

zijn, is om concurrerend te blijven. Toen datzelfde onder-

zoek respondenten confronteerde met de stelling ‘om in 

de toekomst concurrerend te blijven, is blockchain-tech-

nologie toepassen in de organisatie een must’ antwoord-

de maar liefst 57 procent van de deelnemers dat ze het 

sterk, of zeer sterk met die bewering eens zijn.

De enorme aandacht voor blockchain heeft ontwik-

kelingen van de technologie in een stroomversnelling 

gebracht. Vooral kleine open-source partijen hebben 

daarin een grote rol gespeeld, veel meer dan grotere 

technologiebedrijven. Toch zou het niet terecht zijn om 

blockchain louter als goed-nieuws-show te positioneren, 

aangezien er naast een heleboel pluspunten, ook enkele 

nadelen aan de technologie kleven. 

To
ek
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st

miljard aan 

investeringen in 2018

 zo veel geinvesteerd 

vergeleken met 2017

$3.9 3x
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Belangrijkste uitdagingen: schaalbaarheid, concurrentie-paradox en privacy 

Drie grote uitdagingen staan wijdverspreide implementatie van blockchain in de 

weg, te weten: schaalbaarheid, de concurrentie-paradox en privacy-issues. 

Uitdaging #1: Schaalbaarheid

Zoals gezegd zitten blockchain-ecosystemen zo in elkaar dat transacties vanaf het 

allereerste moment bewaard blijven. De positieve kant van de medaille is dat trans-

parantie en traceerbaarheid van de data gegarandeerd is. Echter, de keerzijde van de 

medaille van die eindeloze opslag van data is dat het de schaalbaarheid beperkt. Im-

mers, hoe meer data de blockchain opslaat, des te meer opslagruimte er voor nodig 

is en des te langzamer de systemen worden.

Uitdaging #2: Concurrentie-paradox

Een andere uitdaging waar blockchain nog een oplossing voor moet bedenken, is de 

zogeheten concurrentie-paradox. Hoe mooi het ook is dat de technologie het mo-

gelijk maakt – sterker nog: het afdwingt – dat concurrerende partijen over de hele 

wereld gezamenlijk markten hervormen en de kans krijgen industrieën wereldwijd 

te verbeteren, brengt dat ook een uitdaging met zich mee. Concurrerende partijen 

zover krijgen dat ze samenwerken, volledig transparant zijn en eerlijk data uitwisselen, 

is om voor de hand liggende redenen niet altijd even gemakkelijk.

Uitdaging #3: Privacy

Het oneindige geheugen van blockchains is om nog een andere reden problema-

tisch: privacy. Zeker in het licht van de General Data Protection Regulation (GDPR) die 

gevolg geeft aan ‘het recht om vergeten te worden’, is blockchain op zijn minst tegen-

strijdig te noemen. Immers, in een blockchain wordt niets en niemand ooit vergeten. 

Of blockchain en privacy ooit harmonieus naast elkaar kunnen bestaan, is de vraag. 

En hoewel we zeker denken te weten dat dat kan, hebben we de ultieme oplossing 

voor het probleem nog niet gevonden.  

Naast deze drie uitdagingen, krijgt in dit rijtje ook de betrouwbaarheid van data een 

eervolle vermelding. Hoe weet je zeker dat data die andere partijen invoeren betrou-

wbaar is? Leden van een blockchain hebben namelijk geen andere keuze dan elkaar 

daarin domweg te vertrouwen. Logischerwijs is dat vertrouwen niet altijd even ge-

makkelijk op te brengen. 

Niet voor alles de beste oplossing

Ondanks succesverhalen en mooie toekomstvoorspellingen, is een kanttekening op 

z’n plaats. Want hoe mooi het ook klinkt, blockchain biedt in de praktijk niet voor alle 

problemen een oplossing. Voordat partijen een blockchain-platform creëren, is het 

essentieel om je af te vragen of blockchain wel écht de oplossing is. Een belangrijk 

aspect daarbij is om goed te bestuderen welke informatie precies opgeslagen wordt 

en hoe lang die in theorie bewaard zou moeten blijven. In sommige situaties kan het 

goed zijn dat een andere techniek of methode passender is. 

De afgelopen jaren is blockchain behoorlijk gehyped. De piek van de hype ligt in-

middels achter ons, en het is tijd om het kaf van het koren te scheiden: welke block-

chain-toepassingen voegen echt waarde aan de samenleving toe, en welke niet?
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Implicaties en applicaties 
voor de Rabobank 

Dat blockchain de komende decennia de wereld van bedrijven en consumenten 

sterk gaat veranderen, staat voor ons als een paal boven water. Onderzoeken welke 

toepassingen ons als bank of de maatschappij profijt op kunnen leveren, is wat onze 

programmeurs en experts in het Blockchain Acceleration Lab (BAL) dagelijks bezig-

houdt. Samen met bedrijven en startups uit verschillende industrieën experiment-

eren we volop met blockchain en rollen we regelmatig nieuwe projecten uit, zoal het 

eerder genoemde we.trade-platform. 

Onze rol als voorloper in de blockchain-ontwikkelingen, en nauwe betrokkenheid bij 

verschillende projecten in onder meer handel, vastgoed en F&A bevalt prima. Het 

sterkt ons in onze overtuiging van de meerwaarde van blockchain, en voedt ons op-

timisme over de leidende rol die wij daarin kunnen spelen. 

Door initiatieven als we.trade en komgo hopen we ons bijdrage te leveren aan de 

eliminatie van fraude, en aan een wereld waarin transacties niet langer afhankelijk 

zijn van tussenkomst van autoriteiten.  Minstens zo trots zijn we onze experiment-

en rondom Sustainable Pay per Use (PPU), waar de bank ook betrokken bij was. 

PPU moet een blockchain-betaalsysteem worden, waarmee gebruikers betalen voor 

gebruik van een product of dienst, zonder dat ze het hoeven kopen of bezitten. Zo’n 

systeem betekent een fundamentele shift in de maatschappij, waarbij we niet langer 

iets hoeven te bezitten om het te kunnen gebruiken. 
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Blockchain in de praktijk
In de financiële industrie zijn veel toepassingen van blockchain te vinden. Zo lan-

ceerde een van de grootste banken ter wereld, J.P. Morgan, het Interbank Information 

Network: het grootste door een bank geleide blockchain project ooit. Op het netwerk 

zijn maar liefst 310 banken aangesloten, waarvan 58 al live gegaan zijn. Aangesloten 

banken kunnen sneller onderling betalingen uitvoeren, doordat ze via het netwerk 

benodigde informatie gemakkelijker naar elkaar kunnen versturen.   

Blockchain zorgt niet alleen in de financiële industrie voor meer gemak en transpar-

antie. Consumenten kunnen door blockchain-ecosystemen bijvoorbeeld ook inzicht 

krijgen in de oorsprong van hun voedsel. Zo is er het voorbeeld van Moyee Coffee, 

een kleine Nederlandse koffieproducent die blockchain haar “magische ingrediënt” 

noemt. Moyee Coffee gebruikt blockchain om een volledig transparante digitale 

waardeketen neer te zetten: vanaf het moment dat de boon de boerderij verlaat tot 

het moment waarop ‘ie in de beker van de consument geschonken wordt, wordt elke 

handeling en transactie vastgelegd. De ambities van Moyee Coffee liegen er niet om: 

de organisatie wil het eerste “FairChain” koffiebedrijf ter wereld worden, en daarmee 

de manier waarop koffie geproduceerd, gedistribueerd en verkocht wordt drastisch 

veranderen. 

Tot slot is The Microbiome Center een mooi voorbeeld van een door Rabobank 

ondersteund bedrijf dat blockchain-technologie gebruikt. Dit medische centrum in 

Nederland zorgt ervoor dat huisartsen, apotheken en onderzoekers data, in dit geval 

over patiënten die probiotica nodig hebben, kunnen uitwisselen. Alle informatie 

wordt veilig opgeslagen in de blockchain – vaarwel stapels papierwerk! – en blijft 

gedurende het hele traject onder controle van de patiënt. Met name voor dit soort 

onderzoeken en situaties biedt blockchain de uitgelezen oplossing. Vo
or

be
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Extended Reality

Extended Reality (XR) is een toepassing van technologie waarmee we onze ervaringen voorzien van een extra dimensie. Sterker 

nog, XR stelt ons zelfs in staat om geheel nieuwe omgevingen creëren, al dan niet aangevuld met audio- en/of visuele middel-

en, en soms zelfs met reuk- en smaakelementen. Onder invloed van XR kan de scheidslijn tussen de echte en virtuele wereld 

compleet vervagen. De technologie maakt het mogelijk dat fysieke en digitale voorwerpen in een nieuwe omgeving naast 

elkaar bestaan, en zelfs met elkaar kunnen interacteren. 

Twee soorten Extended Reality 

XR is de eerste technologie die het mogelijk maakt om mensen in een tijdmachine te stoppen. Kies maar een tijd en omgeving, 

en XR verplaatst je naar een nieuwe werkelijkheid. Daarmee stelt XR ons in staat om onze omgeving en hoe wij onze omgeving 

ervaring, compleet te veranderen. XR is een overkoepelende term voor verschillende subcategorieën, waaronder: 

D
efi

ni
tie

Virtual Reality (VR) transporteert gebruikers vanuit een real-world om-

geving naar een virtuele setting. Zodra de gebruiker een VR-headset 

opzet, bevindt hij zich in een afgesloten, gesimuleerde versie van de re-

aliteit. Door VR kunnen mensen een rondleiding krijgen in een gebouw 

waarvan de eerste steen nog niet eens gelegd is;

Augmented Reality (AR) verplaatst digitale objecten – denk: informatie, 

grafische beelden of geluiden – naar de echte wereld, waardoor gebrui-

kers in een omgeving terechtkomen waar de virtuele en de echte wereld 

naast elkaar bestaan. Pokémon Go liet de wereld kennismaken met AR 

(inclusief de gekte die dat teweegbracht), net als apps zoals IKEA Place, 

waarmee gebruikers via hun tablet of telefoon virtueel hun woonkamer 

kunnen inrichten met nieuwe meubels. 
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Hoe Extended Reality zich ontwikkelde

Context
Toepassingen van XR kunnen niet bestaan zonder Arti-

ficial Intelligence (AI), waarover later in dit rapport meer. 

Veel XR apparaten draaien volledig op AI-gerelateerde 

technologieën, zoals beeld- en spraakherkenning. 

Los van de afhankelijkheid van AI, heeft XR op papier on-

miskenbaar de potentie om de manier waarop we leven 

radicaal te veranderen. Toch wordt de technologie mo-

menteel alleen nog maar gebruikt in de entertainment 

business, met name in (video)games. De grootste bot-

tleneck: de benodigde XR-headsets die naast behoorlijk 

duur, ook niet gemakkelijk te krijgen zijn. Het is een van 

de redenen waardoor XR-gerelateerde projecten van-

daag de dag nog altijd behoorlijk duur en, dus, schaars 

zijn.   

De hoge prijs van headsets is niet de enige reden waar-

om XR nog lang niet zo groot is als het zou kunnen zijn. 

Het feit dat Virtual Reality-toepassingen voorlopig alleen 

individueel gebruikt kunnen worden, speelt daarin ook 

een grote rol. Desondanks stevenen we af op een door-

braak van XR, zeker nu de technologie steeds meer de 

weg naar andere industrieën vindt. Tot welke revolution-

aire toepassingen dat gaat leiden, gaan we de komende 

jaren meemaken. Rest ons vooral de hamvraag niet uit het 

oog te verliezen: hoe kunnen temidden van dat enorme 

scala aan mogelijkheden dat XR biedt, de technologie op 

z’n manier gebruiken dat het niet alleen economisch ge-

win oplevert, maar vooral ook de duurzaamheid van de 

aarde ten goede komt?   

Veelbelovende ontwikkeling: immersive experience 

rooms

Een van de antwoorden op die prangende vraag schuilt 

in de ontwikkeling van zogenaamde ‘immersive expe-

rience rooms’. Dit zijn kamers waarin beelden 360⁰ om 

ons heen geprojecteerd worden. Immersive rooms kun-

nen onder meer gebruikt worden voor trainingen, brain-

stormsessies, sales pitches – en nog voor veel meer. Deze 

kamers rekenen af met het eerder genoemde probleem 

dat XR-ervaringen slechts door één individu beleefd kun-

nen worden, aangezien in deze ruimtes grote(re) groep-

en mensen tegelijkertijd een virtuele ervaring beleven. 
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Enkele voorbeelden van de mogelijkheden van immersive experience rooms:

• Storytelling. Mensen worden verplaatst naar een omgeving die normaliter on-

bereikbaar is;

• Prototyping. Modellen worden op natuurlijke grootte getest voordat ze daad-

werkelijk gebouwd worden;

• Capability showcases. Deliverables worden op een levensechte wijze gepre-

senteerd;

• Training. Instructies worden gegeven met behulp van VR-tools en interactie;

• VR experiences. Er is sprake van interactie met zaken in een nagebootste 

wereld.
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Wat Extended Reality nog in 
het verschiet heeft

Virtual- en augmented reality-toepassingen zorgen ervoor dat de afstand tussen 

gebruikers, ervaringen, ervaringen en zelfs andere mensen drastisch verkleind wordt. 

Naarmate de simulaties en toepassingen steeds realistischer en dus geloofwaardi-

ger worden, zal ook de hardware op den duur goedkoper en makkelijker verkrijg-

baar worden. Daardoor zullen obstakels die succes van XR in de weg staan op den 

duur verdwijnen, en ertoe leiden dat XR ook de wereld buiten de gaming industry zal 

veroveren. 

Ook het bedrijfsleven heeft steeds meer profijt van XR-innovaties. Het aantal toe-

passingen van XR in producten en diensten neemt gestaag toe. Dat tempo neemt 

snel toe: onderzoek toont aan dat in 2022 maar liefst 70 procent van de bedrijven met 

XR zal experimenteren. Volgens datzelfde onderzoek heeft tegen die tijd 25 procent 

al een XR-toepassing in gebruik genomen.  

To
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Implicaties en applicaties voor de 
Rabobank 

De afgelopen jaren experimenteerde de Rabobank ruim-

schoots met XR. Zo hingen we in verschillende vestigin-

gen landkaarten van Nederland op, die met behulp van 

de Rabobank-app tot leven kwamen. Wie z’n telefoon 

over de kaart scande, kreeg door middel van augment-

ed reality mooie beelden voorgeschoteld, evenals infor-

matie over specifieke plekken en meer over de rol die de 

bank in verschillende Agri & Food-projecten speelde. 

Een ander aansprekend voorbeeld is de VR-omgeving 

die de Rabobank speciaal voor haar wereldwijde com-

munity van boeren creëerde. Met behulp van een Oculus 

Rift headset kunnen aangesloten boeren direct contact 

leggen met andere boeren, waar ook ter wereld. 

Gegevens komen tot leven

Banken kunnen op meerdere manieren profiteren van XR. 

Bijvoorbeeld door real-time, virtuele trainingen in 3D te 

geven, waarbij medewerkers (in wording) informatie via 

animaties, simulaties, rollenspellen en/of online instruc-

ties gepresenteerd krijgen. Aanzienlijk aantrekkelijker 

dan al die kennis via statische spreadsheets en power-

points delen. Ook voor client pitches kan XR een verschil 

van dag en nacht betekenen: het visuele aspect dat XR 

kan toevoegen, maakt elk idee of concept dat gepitched 

wordt onnoemelijk veel levendiger, aantrekkelijker en, 

dus, voor klanten, analisten en andere stakeholders aan-

zienlijk interessanter om volmondig ‘ja’ tegen te zeggen. 

Data aantrekkelijker kunnen presenteren is echter niet 

het enige wat XR voor het bedrijfsleven kan betekenen. 

Integendeel. Een van de kenmerken van XR is dat het 

mogelijk wordt om mensen die zich niet daadwerkelijk in 

dezelfde ruimte bevinden, toch bij elkaar te brengen. Dat 

kan uitkomst bieden wanneer een organisatie een expert 

tijdens een congres of belangrijke vergadering wil laten 

spreken, maar de persoon in kwestie niet in staat is daar 

fysiek aanwezig te zijn. Op die manier maakt XR ook ruim 

baan voor “virtual recruiting”, waarbij sollicitatiegesprek-

ken met kandidaten overal ter wereld gevoerd kunnen 

worden. Kortom: XR brengt (toekomstige) collega’s die 

geografisch ver van elkaar verwijderd zijn samen in een 

virtuele ruimte, wat een fikse boost in productiviteit, ef-

fectiviteit en tevredenheid van werknemers kan bewerk-

stelligen. 
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De opkomst van VR-vestigingen 

Daarnaast kan XR door banken gebruikt worden om 

de klantervaring te verbeteren, evenals om kennis over 

complexe financiële materie aan klanten over te bren-

gen. Banken zien hier absoluut de meerwaarde van in, 

en bestuderen hoe ze ook in dit opzicht optimaal van 

deze technologie kunnen profiteren. Aangezien veil-

igheid geen seconde in het geding mag komen, ligt het 

voor de hand om biometrische data te koppelen aan de 

VR-omgeving. Daarmee krijgen gebruikers toegang tot 

alle diensten van de bank, kunnen ze pinnen en zelfs 

betalen – simpelweg door met hun telefoon een bep-

aald voorwerp te scannen. Dat het aantal VR-vestigingen 

van banken in de toekomst zal toenemen, lijkt een ze-

kerheid. Het luidt het einde van een tijdperk in: klanten 

hoeven niet langer een fysieke vestiging van de bank te 

bezoeken, maar kunnen vanuit hun luie stoel de bank 

“binnenlopen”, waar ze exact hetzelfde kunnen doen als 

in de “ouderwetse”, stenen variant. 

IoT + XR = dubbel zo efficiënt 

Dat ontwikkelingen en toepassingen van XR de Rabo-

bank en haar klanten gaat beïnvloeden, staat vast. Toch 

gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de basis van die im-

pact toch echt in een andere technologie ligt: Internet of 

Things (IoT). XR functioneert alleen wanneer het beschik-

king heeft over alle data die nodig zijn om strategische 

keuzes te maken – precies wat IoT doet, inderdaad. Maar 

omgekeerd kan XR ook IoT danig versterken. Zo helpen 

IoT-toepassingen boeren bij het bewerken van hun land, 

maar met een vleugje XR erbij kan dat proces nog vele 

malen efficiënter uitgevoerd worden. Een goed voor-

beeld is 3D mapping technologie, waarmee boeren hun 

land naar een virtuele omgeving kunnen muteren. In die 

gemuteerde omgeving kunnen ze bijvoorbeeld andere 

manieren van oogsten testen, en hun apparatuur op af-

stand monitoren. 
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Extended Reality in de praktijk 

Financial services

XR wordt in het bedrijfsleven vandaag de dag vooral 

gebruikt voor trainingsdoeleinden. Zoals het Nieuw-Zee-

landse bedrijf ImmerseMe, dat studenten die een 

vreemde taal leren via VR in een andere omgeving 

“plaatst”, namelijk: een omgeving waar de bewuste taal 

gesproken wordt. Salesforce volgt ontwikkelingen in 

XR op de voet: zij gebruiken de Oculus Rift om data bin-

nen een 3D-omgeving te analyseren. Ook Fidelity Labs 

(onderdeel van Fidelity Investments) is enthousiast over 

deze methode; zij toveren aandelenportfolio’s om tot 

virtuele 3D-steden – een zogeheten StockCity – waarin 

investeerders alle beschikbare informatie over zo’n port-

folio kunnen vinden. Tot slot is Rabobank zelf trots op 

haar eigen augmented reality-app PinPin, een gratis zak-

geld-app die kinderen spelenderwijs met geld leert om 

te gaan. In een speciaal gedeelte kunnen ouders zicht 

houden op de verdiensten en het spaargeld van hun kin-

deren. 

Ook BNP Paribas trad recentelijk toe tot de wereld van 

XR. De Franse bank lanceerde een app waarmee reken-

inghouders via de virtuele weg toegang tot hun rekening 

hebben, financiële transacties kunnen doen en allerlei 

andere handelingen kunnen uitvoeren. Maar naast geld 

overboeken of een rekeninghistorie opvragen, begeleidt 

de app klanten zelfs via VR in hun zoektocht naar vast-

goed – zelfs tot een eventuele aankoop. De Koreaanse 

Hana Financial Group gaat nóg een stap verder: zij lan-

ceerden een app waarmee klanten via augmented reali-

ty een hypotheek kunnen afsluiten. De app gebruikt big 

data analytics om allerhande informatie over een appar-

tement, huis of een hele wijk te analyseren. Daarna wordt 

al deze informatie gekoppeld aan gegevens over de klant 

die de hypotheek aanvraagt. De gebruiker hoeft slechts 

de camera van z’n telefoon in de richting van een huis te 

wijzen, en ontvangt ter plekke niet alleen de vraagprijs, 

maar zelfs een real-time hypotheekvoorstel. 

Food & Agriculture (F&A)

Het zijn met name apps als FarmAR en Vaderstad  die 

laten zien hoe XR de landbouwindustrie vooruit kan hel-

pen. FarmAR is een cloud-based platform dat satellietda-

ta over de grond verzamelt, en op basis van AI en deep 

learning exact kan aanwijzen welke stukken van het erf 

dringend aandacht nodig hebben. Vervolgens verschijnt 

deze informatie als een 3D overlay op de telefoon van de 

boer, waardoor hij snel een beslissing kan nemen. Vader-

stad richt zich op de machines die in de landbouwindus-

trie gebruikt worden: met de app kunnen boeren op een 

tablet of telefoon zien hoe een werktuig of machine er 

van binnen uitziet.  Vo
or
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Internet of Things 

Wanneer we het hebben over het Internet of Things 

(IoT), hebben we het over veel meer dan één technol-

ogische trend: IoT is eigenlijk de opsomming van meer-

dere technologische trends ineen. Feitelijk verwijst IoT 

naar een netwerk van uniek identificeerbare ‘dingen’ 

die met elkaar kunnen communiceren zonder dat daar 

menselijke interactie aan te pas hoeft te komen. Het con-

cept omvat miljoenen devices over de hele wereld, die 

connected zijn met het Internet en daardoor kunnen 

observeren, communiceren en handelingen kunnen 

uitvoeren – op afstand aangestuurd of door volautoma-

tisch zichzelf aan te sturen. Apparaten zoals smartphones 

en wearables verzamelen oneindig veel gegevens over 

gebruikers, terwijl andere apparaten – zoals gebouwen, 

machines of auto’s – door ingebouwde sensoren hun 

omgeving registreren. 

 

Van communiceren met een koffieapparaat naar 

communiceren met de hele wereld

Het begon in 1991 toen een aantal computerweten-

schappers een webcam gebruikten om in de gaten te 

houden of het koffiezetapparaat in de kantine bijgevuld 

moest worden. Toen een nieuwigheid, vandaag de dag 

allesbehalve dat: overal om ons heen zien we smart de-

vices die met elkaar kunnen communiceren. Dat deze 

ontwikkeling zich zo snel heeft kunnen voltrekken, heeft 

alles te maken met de exponentiële groei van communi-

catietechnologieën en doordat chips aanzienlijk kleiner, 

efficiënter en goedkoper geworden zijn. 

Onmisbare componenten 

IoT kan alleen draaien binnen een ecosysteem dat geb-

ouwd is voor een bepaalde omgeving – bijvoorbeeld 

een huis, een fabriek, op een boerderij of in een straat. 

Voor een goed werkend IoT-ecosysteem zijn vijf compo-

nenten noodzakelijk:

• Hardware, zoals ingebouwde chips en sensoren;

• Netwerken die communicatie tussen IoT-applicaties 

ondersteunen (waardoor uitwisseling van data 

mogelijk is);

• Remotes/interfaces waarop de toepassing kan 

draaien (zoals een smartphone, tablet, computer, 

smartwatch of smart speaker);

• Een IoT-platform – een centraal IT-systeem dat 

boodschappen tussen devices rondstuurt en infor-

matie opslaat;

• Protocollen om de veiligheid van de IoT-applicatie 

te waarborgen.D
efi
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Hoe Internet of Things zich ontwikkelde

Context
“Elk apparaat waar een sensor 
of chip ingebouwd kan worden, 
is in potentie een nieuwe bron 
van data. ”

Wat begon als een techniek om apparaten met elkaar te 

verbinden, groeide in de loop van de tijd uit tot een vol-

waardige technologie die volop data verzamelt en anal-

yseert. Met behulp van sensoren heeft IoT een enorme 

hoeveelheid real-time data beschikbaar gemaakt over 

parameters als locaties, temperaturen, beweging en 

menselijke interactie. Deze schat aan informatie biedt 

legio mogelijkheden voor nieuwe IoT-toepassingen. Lo-

gisch: elk apparaat waar een sensor of chip ingebouwd 

kan worden, is in potentie een nieuwe bron van data. Met 

andere woorden: elk “ding” kan “smart” gemaakt worden. 

De ontwikkeling van sensor- en voice control  

technology

Dat sensortechnologie steeds geavanceerder wordt, 

heeft onherroepelijk effect op IoT. Elk voorwerp waarin 

(meerdere) sensoren geïnstalleerd kunnen worden, kan 

nuttige informatie over dat voorwerp uitlezen – om te 

bepalen of het voorwerp binnenkort toe is aan onder-

houd, bijvoorbeeld. Ook ontwikkelingen in de voice 

technology beïnvloeden het IoT-speelveld. Vooral mo-

gelijkheden rondom mens-machine interactie door 

voice user interfaces – zoals voice assistants als Siri, Alexa 

en Google Assistant gebruiken - bieden talrijke nieuwe 

IoT-opties. De integratie van voice control in IoT-devic-

es brengt een radicale verandering teweeg in de manier 

waarop de mens met haar omgeving omgaat, en in het 

alledaagse leven zoals we dat vandaag de dag kennen. 

Bemoeizuchtige devices

Vandaag de dag zijn we opgetogen over het feit dat we 

Spotify via Alexa aan kunnen sturen. Dat is kinderspel 

vergeleken bij wat ons nog te wachten staat: over een 

tijdje gaan gordijnen automatisch open zodra de wekker 

gaat. Net als dat het niet lang meer zal duren voordat de 

wasmachine, voordat je de machine aanzet, waarschuwt 

dat je portemonnee of telefoon nog in je broekzak zit. Of 

we blij moeten zijn met dit soort toenemende “bemoei-

enis” van apparaten is een andere discussie, maar dat het 

slechts een kwestie van tijd is voordat het zover is, is een 

feit. 

De enorme beschikbaarheid van big data biedt de agrar-

ische sector tal van mogelijkheden. Boeren kunnen ge-

gevens over hun volledige erf of specifieker, van een 

bepaalde graansilo automatisch vergaren. Sterker nog: 

IoT-applicaties stellen boeren in de staat de gezondheid 

van elke individuele koe of varken te monitoren. Daar-

mee is IoT een gamechanger voor de hele agrarische 

industrie, die zicht biedt op meer winst, verbeterde 

kwaliteit van gewassen en een enorme boost in produc-

tiviteit. AquaSpy is in deze context een goed voorbeeld. 

Deze Amerikaanse IoT-app geeft boeren in South Caroli-

na inzicht in real-time data over gewassen en de status 

van het grondwater. Hierdoor kunnen de boeren elk mo-

ment van de dag hun maisvelden op de juiste manier 

bewerken. Met resultaat: boeren die AquaSpy gebruik-

en, profiteren van maar liefst 22 procent meer opbrengst.
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Wat Internet of Things nog in het verschiet heeft

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk van 

connectiviteit. De afgelopen jaren is het aantal connect-

ed devices exponentieel gegroeid, en dat aantal zal al-

leen maar verder toenemen. Naar verwachting telt de 

wereld in 2020 maar liefst 31 miljard connected devices. 

Een paar jaar later, in 2025, is dat aantal nog eens ruim 

verdubbeld: tegen die tijd bedraagt de wereld een lut-

tele 75 miljard connected devices.  

Snellere ontwikkeling door andere technologieën 

De impact van IoT zal in de toekomst alleen maar grot-

er worden, vooral onder invloed van ontwikkelingen in 

andere technologieën. Uiteindelijk kennen vrijwel alle 

technologieën een gemeenschappelijk doel: connect-

ed devices slimmer dan ooit maken. Zonder twijfel is de 

lancering van 5G-netwerken een belangrijke katalysator 

voor verdere ontwikkeling van IoT. Zeker in combinatie 

met een technologie als LoRa, zorgt 5G ervoor dat we 

vrijwel overal toegang hebben tot goedkope en snelle 

connectiviteit. 

Ook Artificial Intelligence (AI) speelt een grote rol op de 

toekomst van IoT. Immers, verbeterde AI-algoritmes en 

machine-learning kunnen IoT-applicaties trainen in het 

(beter) herkennen van patronen en ze leren daar ade-

quaat op in te spelen. AI is nodig om data te kunnen in-

terpreteren, terwijl blockchain uitermate geschikt is om 

de data op een veilige manier te kunnen delen. Tot slot 

zal naar verwachting voice control als technologie ook 

een vlucht nemen, zoals in Engelstalige landen nu al vol-

op aan de gang is. 

De moraal van het verhaal is dat uiteindelijk alles om ons 

heen “smart” wordt. De wereld wordt steeds meer een 

plek vol smart cities, smart streets, smart farms en een 

smart grid. Hoe meer dit soort “slimme” regio’s onderling 

connected zijn en met elkaar gaan samenwerking, hoe 

slimmer de wereld wordt.

To
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Uitdagingen

De explosieve ontwikkeling van IoT brengt ook 

uitdagingen met zich mee, waaronder:

1.  Veiligheid. Ondernemingen bouwen volop 

aan connected ecosystemen, maar slechts 

29 procent geeft aan vertrouwen te hebben 

in de veiligheid van dat systeem;

2.  Privacy. Voice-assistenten in je huis horen 

véél meer dan alleen de opdrachten die we 

ze geven. Sensoren verzamelen op allerlei 

manieren informatie over ons. Wat gebeurt 

er als die informatie misbruikt wordt?’ 

3.  Identity management. Hoe kan een plat-

form zeker weten dat een machine daadw-

erkelijk is wie of wat het zegt te zijn? 

4.  Standaardisering van API platformen en IoT 

protocollen. Temidden van de wildgroei van 

API-platformen zijn sommige protocollen 

gesloten en leverancier-specifiek, en andere 

open en toegankelijk voor derden. 

De (hele) verre toekomst

Temidden van legio kansen en uitdagingen, lijdt het 

geen enkele twijfel dat IoT het toekomstbeeld ingrijpend 

gaat veranderen. Stel je voor: je kijkt een film en op het 

moment dat een romantische scène zich aandient, dimt 

het licht in de kamer automatisch. Net als dat je bood-

schappen doet en in plaats van bij een kassa te betalen 

of met een zelfscanner door de winkel te lopen, betaal je 

door simpelweg de supermarkt uit te wandelen. Wegen-

belasting betalen? Vaarwel automatische overboeking, 

dat gebeurt gewoon terwijl je rijdt. Net als je verzeker-

ingspremie uiteraard, waar je nog een leuke korting op 

krijgt als je schadevrij rijdt. Het is nog een kwestie van 

tijd voordat deze toekomstmuziek de praktijk van alledag 

wordt: voor al deze experimenten zijn al pilots gedraaid. 

Implicaties en applicaties voor de  
Rabobank 

Ook de Rabobank en haar klanten profiteren van de groei 

van IoT, onder meer op de volgende twee manieren: 

• Veilige(re) leningen. Doordat de eigenaar dankzij IoT 

gebruik van assets– zoals een huis of een machine 

– continu kan volgen en aantonen, krijgen leningen 

een aanzienlijk veiliger risicoprofiel. 

• Toename “slimme” landbouw (smart agriculture). 

Een boer die zittend achter de computer zijn land 

bewerkt, is pas het begin. IoT maakt het mogelijk op 

microniveau precision farming toe te passen, waar-

door landbouwbedrijven opbrengsten aanzienlijk 

zien toenemen. 

Digital twins

Een toepassing van IoT waar met name bedrijven in de 

Food & Agriculture sector veel profijt van kunnen heb-

ben, is de zogeheten digital twins-technologie. Boeing 

werkt sinds kort met deze techniek. Een digital twin is 

een gedetailleerde, digitale replica van een complexe 

machine of apparaat, die door ingebouwde sensoren en 

data-uitwisseling verbonden is met het fysieke object. 

Fabrikanten kunnen op de tweelingbroer (of zus) testen 

en experimenten uitvoeren, terwijl ze tegelijkertijd het 

oorspronkelijke, fysieke object kunnen monitoren en in 

de gaten houden of het bijvoorbeeld binnenkort onder-

houd nodig heeft.  
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Internet of Things in de praktijk
Financial services

Door IoT en blockchain te combineren ontstaan legio 

mogelijkheden aan applicaties voor alle industrieën. In de 

financiële wereld kennen we ApplePay en FitPay, waar-

door je met je wearable contactloos kunt betalen. Ook 

een mooi voorbeeld: Splurge Alert van Ally Bank, een 

app die gebruikers door geofencing beschermt tegen 

impulsaankopen. Zodra de gebruiker in de buurt van een 

“verleiding” komt, stuurt de app een waarschuwing om 

vooral niet voor de verleiding te zwichten en de hand op 

de knip te houden. 

Food & Agriculture (F&A)

We zeiden het al: IoT heeft de F&A-industrie drastisch ve-

randerd. Doordat het nog steeds duur is om nauwkeurige 

data te verzamelen, maakt de landbouw toch relatief nog 

maar weinig gebruik van deze technologie. Initiatieven 

zoals Smart Greenhouses, winnen echter steeds meer 

terrein. Monitorsystemen van Smart Greenhouses geb-

ruiken sensoren om data over onder meer irrigatie, groei 

van gewassen, het licht en gebruik van pesticiden vast 

te leggen. Op basis van deze data geven voorspellende 

modellen boeren real-time inzichten, waarmee ze kun-

nen anticiperen op toekomstige veranderingen, en deze 

kunnen beïnvloeden. Nog een handige IoT toepassing 

die het leven van boeren aanzienlijk vergemakkelijkt: ac-

tuators. Devices die in staat zijn om informatie over het 

land te registreren, en daar adequaat op in te spelen. Is 

de grond droog? Geen zorgen, de actuators zorgen er-

voor dat de sproeiers aangaan. Livestock Monitoring is 

een andere IoT-applicatie die gegevens over de locatie 

en gezondheid van de veestapel registreert. Een soort-

gelijke applicatie is mOOvement, een slim track & trace 

systeem speciaal voor koeien. 

Voorbeelden
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Rabobank Trade Commodity Finance is betrokken bij 

ProducePay, een IoT/blockchain pilot die het mogelijk 

maakt de oogst en productie van boeren te monitoren. 

Boeren worden (deels) al betaald wanneer de gewassen 

nog volop aan het groeien zijn, terwijl de bank de ontwik-

keling ervan nauwlettend in de gaten houdt. Tot slot is er 

30Mhz, een IoT-startup die door boeren te voorzien van 

alle noodzakelijke informatie om de juiste beslissingen 

voor hun grond en gewassen te maken, hoopt het go-to 

platform van de landbouwindustrie te worden.

Startups

Startups zijn enorm inventief in het integreren van ver-

schillende API’s, met talloze nieuwe IoT-oplossingen ten 

gevolg. Elke dag presenteren startups interessante initi-

atieven, waaronder Metromile. Metromile is een app die 

met behulp van IoT-connected trackers weggebruikers 

een interessante verzekering biedt, waarbij mensen zich 

op basis van het pay-per-mile principe en afhankelijk van 

het persoonlijke rijgedrag kunnen laten verzekeren. Nog 

een voorbeeld: Kontakt.io, een IoT-startup die low-en-

ergy Bluetooth beacons produceert waarmee men mo-

biele betalingen kan verrichten. Deze technologie maakt 

de traditionele, aanzienlijk duurdere point-of-sale tech-

nologie overbodig én vergemakkelijkt tegelijkertijd het 

winkelproces. Als kers op de taart helpt de technologie 

organisaties ook nog eens om slimmer gebruik te maken 

van beschikbare data. 
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Next-Generation Communication 
Networks

Next-Generation Communication Networks (NGCNs) is 

feitelijk een verzamelnaam voor verschillende recente 

ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie, 

aangewakkerd door de evolutie van de infrastructuur 

van vaste en mobiele telefoonnetwerken. Van aparte 

netwerken met eigen standaarden, ontwikkelden deze 

netwerken zich tot geconvergeerde netwerken die op 

basis van het IP-adres data, voice en video kunnen uitwis-

selen. Verbindingen via NGCNs zijn niet alleen significant 

sneller, maar ook veel betrouwbaarder dan netwerken 

zoals we die vandaag de dag kennen. Feit is dat NGCNs 

op zichzelf – sec als technologie dus – geen enorme 

meerwaarde leveren, maar de grootste enabler van an-

dere technologieën en toepassingen zijn. Daarmee is 

de opkomst van NGCNs een van de meest invloedrijke 

technologische trends die de wereld revolutionair kan 

veranderen. 

5G and LoRa 

De twee belangrijkste nieuwe technologieën op dit geb-

ied zijn het 5G-netwerk en Lora.

• 5G is de langverwachte opvolger van het huidige 

4G-netwerk. De lancering van dit netwerk is een ab-

solute game-changer onderweg naar optimale con-

nectiviteit, met snelheden tot honderd keer sneller 

dan 4G. Ongekende werelddekking die ook nog 

eens prima betaalbaar is: dat is de belofte van 5G. 

Waar de overgang van 3G naar 4G feitelijk vooral een 

verschuiving in frequentie en iets meer bandbreedte 

betekende, is de stap van 4G naar 5G veel ingrijpend-

er. De overgang brengt een aantal fundamentele 

veranderingen met mogelijk grote impact met zich 

mee, die de mens een schat aan nieuwe mogeli-

jkheden bieden. 

• LoRa staat voor Long Range en verwijst naar het 

long-range, low-power draadloze telecommunica-

tienetwerk dat voor IoT-applicaties wordt gebruikt. 

De technologie achter LoRa heeft kenmerken die 

met name voor deze toepassingen aantrekkelijk 

zijn, waaronder long-range connectiviteit (< 15km), 

low-power consumptie en veilige uitwisseling van 

data. Van LoRa is het een kleine stap naar het toe-

komstbeeld van communicatienetwerken: Low 

Earth Orbit (LEO) satellietcommunicatie, waarbij het 

grondstation de ruimte ingestuurd wordt. Elon Musk 

is de bekendste pionier op dit gebied: zijn bedrijf 

SpaceX stuurde al talloze satellieten de ruimte in, en 

zegt komend jaar nog vele duizenden satellieten dat 

voorbeeld te laten volgen.  D
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Hoe Next-Generation 
Communication Networks 
zich ontwikkelden Context
Het vijfde generatie mobiele netwerk 5G biedt significante verbeteringen ten opzichte 

van 4G op drie cruciale gebieden, namelijk: breedband-connectivity, low-latency 

communicatie en de mogelijkheid om veel meer verbindingen tot stand te brengen 

in een klein gebied. 5G is niet slechts een volgende stap in een serie communica-

tienetwerken, integendeel. Veel meer dan alleen snellere verbindingen, betekent 5G 

een fundamentele transformatie van de rol die mobiele technologie in de maatsch-

appij speelt. 5G betekent een geheel nieuwe dimensie op het gebied van connected 

experience.

Het 5G-netwerk ondersteunt drie verschillende soorten dataverkeer :

• Enhanced Mobile Broadband (eMBB)

• Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)

• Massive Machine-Type Communications (mMTC)

Elk hiervan kent verschillende toepassingen. Zo verbindt eMBB connected cars waar-

door ze verkeersinformatie en andere updates ontvangen, terwijl URLLC zaken als 

een medische ingreep of operatie op afstand mogelijk, evenals automatisering van 

fabrieken. Tenslotte is mMTC verantwoordelijk voor bijvoorbeeld slimme elektricite-

itsmeters die data verzenden naar energieleveranciers. 
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Wat Next-Generation Communication 
Networks nog in het verschiet hebben  

Het mobiele dataverkeer neemt in de toekomst dras-

tisch toe: naar verwachting is de hoeveelheid dataver-

keer in 2024 maar liefst acht keer zo groot als vandaag 

de dag. Met andere woorden: 5G-netwerken zullen de 

komende vijf jaar meer data verwerken dan alle 2G-, 3G- 

en 4G-netwerken vandaag de dag samen doen. Door 

5G kunnen we miljarden nieuwe apparaten aansluiten, 

waarmee nieuwe, life-changing technologieën gekick-

start worden. 5G legt de basis voor een hyperintelli-

gent netwerk dat onder meer auto’s, robots en drones 

met elkaar verbindt, waarin al deze machines real-time 

met elkaar kunnen praten, en kunnen reageren op de 

menselijke behoefte.  Het bedrijfsleven zal zichzelf op-

nieuw (moeten) uitvinden: temidden van zoveel ontwik-

kelingen, is het zaak dat organisaties adequaat inspelen 

op veranderingen en volop profiteren van nieuwe toe-

passingsmogelijkheden. 

Zo gaan NGCNs en 5G de wereld van zelfrijdende auto’s 

radicaal veranderen. Op dit moment kunnen auto’s dank-

zij sensoren en camera’s op verkeer anticiperen en bewe-

ging om zich heen registreren. Leuk en aardig, maar het is 

slechts “kinderspel” vergeleken bij hoe een toekomst met 

5G eruit ziet. Als het zover is – ook al duurt dat zeker nog 

even – kunnen auto’s op kilometers afstand met elkaar 

communiceren. In China werd onlangs een test track 

van 2.2 km aan “slimme” wegen neergelegd, waar auto’s 

aangesloten op een 5G-netwerk rondrijden zonder dat 

er menselijke bestuurders aan te pas komen.  

Elke sector heeft andere wensen en eisen op het gebied 

van IoT connectiviteit. Het gegeven dat er verschillende 

netwerkmogelijkheden zijn – elk met voor- en nadelen – 

in combinatie met het feit dat voorwaarden op het geb-

ied van technologie constant veranderen, stelt bedrijven 

voor lastige keuzes. Zo kan het zijn dat een bedrijf vol 

overtuiging kiest voor een bepaalde communicatietech-

nologie, terwijl niet veel later blijkt dat een andere optie 

de norm wordt. Als dat zo is, is de kans groot dat al hun 

IoT-apparaten, toepassingen en oplossingen niets meer 

waard zijn. Afwachten en kijken wat er gebeurt is echter 

ook geen optie: bedrijven die niets doen, lopen het risico 

een onherstelbare achterstand op te lopen op zij die wél 

met hun tijd meegaan.To
ek
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Uitdagingen voor 5G

• In drukbevolkte gebieden is implementatie niet 

gemakkelijk, en is een aanzienlijk hoger aantal 

versterkers en antennes nodig;

• De markt lijdt behoorlijk onder de huidige han-

delsoorlog tussen China en de Verenigde Stat-

en, waardoor 5G-chips op dit moment moeilijk 

verkrijgbaar zijn;

• Veel mensen zijn bang voor mogelijke gezond-

heidsrisico’s die aan 5G kleven, veroorzaakt door 

de straling van zendmasten. Aanhoudende pro-

testen kunnen de implementatie van 5G vertra-

gen of, in het slechtste geval, verhinderen.
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Implicaties en applicaties 
voor de Rabobank 

Dankzij NGCNs wordt mobiel, nog veel meer dan het nu al is, hét financiële transac-

tiekanaal,. Die ontwikkeling ontsluit nieuwe mogelijkheden, waaronder digitale iden-

tificatie, digital deposits, peer-to-peer (P2P) lending en beter hypotheek- en vermo-

gensbeheer – om slechts enkele voorbeelden te noemen. 

Dankzij NGCNs duurt het niet lang meer totdat complexe operaties en medische in-

grepen door high-precision robots uitgevoerd worden, terwijl de chirurg zich heel 

ergens anders bevindt. Net als dat we over een tijdje ook in de meest afgelegen (plat-

telands)gebieden ter wereld mobiel breedband kunnen aanleggen.  

 

Voor onze klanten in de F&A-branche zijn voordelen van NGCNs gelijk aan de voor-

delen in het voorgaande hoofdstuk over IoT. Precision farming op microniveau zoals 

IoT mogelijk maakt, leidt voor landbouwbedrijven ontegenzeggelijk tot een hogere 

omzet. Dankzij chips en sensoren kunnen boeren optimale omstandigheden voor 

hun gewassen en vee simuleren, en er daarnaast op tijd bij zijn wanneer machines 

onderhoud nodig hebben of aan vervanging toe zijn. 
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Next-Generation Communication 
Networks in de praktijk

Aangezien toetreden tot de wereld der NGCNs een 

enorme kapitaalinvestering vergt, zijn het vooralsnog 

alleen grote bedrijven die zich ermee bezighouden. 

Banco Santander en Telefónica werken gezamenlijk 

aan de lancering van een 5G-project, speciaal voor 

het bankwezen. Ook Vodafone zit niet stil: het Britse 

telecombedrijf voerde eerder dit jaar op Manchester 

Airport een experiment met 5G-zendmasten uit, waarbij 

bezoekers van het vliegveld toegang hadden tot maar 

vier keer sneller internet dan 4G kan bieden. Op het 

gebied van startups springt IoTium in het oog. Dit 

Amerikaanse bedrijf maakte sinds haar oprichting in 2017 

flinke stappen in het ontwikkelen van veilige, schaalbare 

industriële IoT-connecties. 
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Quantum Computing
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Quantum Computing

Het woord ‘quantum’ komt uit de quantummechanica: 

de tak van natuurwetenschappen die zich bezighoudt 

met de studie naar het gedrag van atomaire en subato-

maire deeltjes. Daarmee wordt duidelijk dat Quantum 

Computing (QC) op een fundamenteel andere manier 

berekeningen uitvoert dan computers vandaag de dag 

doen. Quantum computers gebruiken geen transistors 

of klassieke bits, maar werken met qubits (een samen-

stelling van de woorden quantum en bits). Quantum 

computers kunnen complexe berekeningen uitvoeren 

in een fractie van de tijd die het traditionele computers 

zou kosten om dezelfde berekening te doen. Men ver-

wacht dat quantum computers op termijn berekeningen 

en analyses kunnen doen waarmee we modellen van ex-

treem ingewikkelde problemen kunnen simuleren. Hoe 

reageren cellen in ons lichaam op moleculair niveau op 

bepaalde medicijnen? Kunnen we accurate weersver-

wachtingen voor een langere termijn voorspellen? Het 

zijn allemaal vragen waarop QC ons op termijn hopelijk 

antwoord kan geven, en ons helpt de meest nijpende 

problemen van deze tijd – het klimaatprobleem, bijvoor-

beeld – beter te begrijpen of op te lossen. 

Qubits versus klassieke bits 

Quantum computers gebruiken qubits om informatie te 

coderen. Terwijl traditionele binaire bits twee waarden – 0 

of 1 – kunnen aannemen, kunnen qubits eigenschappen 

van beide waarden bezitten. Ook kunnen qubits invloed 

op elkaar uitoefenen, en kunnen ze meerdere berekenin-

gen tegelijkertijd uitvoeren. Traditionele computers heb-

ben er moeite mee als er sprake is van kansberekening en 

er meerdere mogelijkheden en uitkomsten mogelijk zijn: 

quantum computers niet. Daarmee is in een paar zinnen 

duidelijk gemaakt waardoor quantum computers zoveel 

gemakkelijker én aanzienlijk sneller ingewikkelde proble-

men kunnen oplossen dan traditionele computers.  

QC kan specifieke problemen oplossen, vooral waar het 

gaat om het optimaliseren en herkennen van patronen. 

Als het ons lukt om door QC een zeer complex model te 

simuleren, maken we een enorme stap in een gedroom-

de richting waarin we ooit de echte wereld in een model 

zouden kunnen nabootsen. 

Eén voor één versus allemaal tegelijk

Het verschil tussen de capaciteit van een klassieke com-

puter en dat van een quantum computer kan het best 

worden uitgelegd aan de hand van een simpel voor-

beeld. Stel je een bibliotheek voor met daarin alle boek-

en die ooit geschreven zijn, waarin we expliciet op zoek 

zijn naar een zin die in een van al die boeken geschreven 

staat. Een traditionele computer zou elk boek één voor 

één moeten scannen om de zin op te zoeken, terwijl een 

quantum computer in staat is om alle boeken tegeli-

jkertijd te lezen, op zoek naar die ene zin.D
efi
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Hoe Quantum Computing 
zich ontwikkelde Context
Natuurkundigen en wiskundigen filosofeerden dertig jaar geleden al over quantum 

computers en hoe deze de wereld zouden kunnen veranderen. Natuurkundige Rich-

ard Feynman opperde het idee van een quantum computer al begin jaren ‘80. Omdat 

het wetenschappers en engineers enorm veel moeite kostte om de computer te bou-

wen, bleven quantum computers heel lang niet meer dan een theoretisch concept. 

De afgelopen vijf jaar vonden quantum computers steeds meer hun weg van papier 

naar de praktijk: cruciale hard- en software vonden steeds meer hun weg uit laborato-

ria naar het bedrijfsleven. Toch is quantum computing nog lang niet ingeburgerd als 

toegepaste technologie waarmee bedrijven waardevolle resultaten kunnen boeken, 

integendeel: daarvoor moeten nog een heleboel stappen ondernomen worden.   
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Belangrijkste uitdagingen voor Quantum Computing

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het feit dat QC na dertig jaar onder-

zoek nog geen realiteit is: 

• Toegang krijgen tot een quantum computer is nogal een mission impossible. 

Bovendien zijn ze extreem duur en technisch gezien reusachtig complex om 

te bouwen. Op dit moment telt de wereld nog maar een handjevol quantum 

computers, te vinden in de grootste bedrijven van de wereld: onder andere 

NASA, Google, ExxonMobil, IBM en CERN;

• Quantum computers kunnen alleen functioneren in een ruimte met een ex-

treem lage temperatuur: -273 graden Celsius. Daardoor verbruiken ze een 

buitensporige hoeveelheid energie;

• Het aantal stabiele qubits ligt nog steeds laag – maximaal 50-100 instabiele 

qubits of 10 stabiele qubits – en de foutmarge is nog steeds te hoog. Zolang 

dat zo is, is QC als technologie vooralsnog niet geschikt voor concrete toepass-

ing;

• Doordat quantum computers radicaal anders berekeningen uitvoeren dan tra-

ditionele computers doen, moeten ze ook op een compleet andere manier 

geprogrammeerd worden.

De allergrootste uitdaging 

Ook al hebben we het graag over alle mogelijke positieve gevolgen van QC, de ee-

rlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de technologie ook een keerzijde kent. Een flinke 

potentiële dreiging: QC is namelijk bij machte om cryptografie vakkundig te kraken. 

Dat zou een regelrechte ramp betekenen, waarbij data van bedrijven en overheden 

waarvan we altijd dachten dat ze veilig waren, open en bloot op straat zouden komen 

te liggen. Zorgen dat encryptie volledig quantum-proof wordt, moet absoluut bove-

naan de to-do lijst staan. 

In Nederland wordt vol ingezet op het realiseren van het eerste veilige Nederlandse 

quantum network. Met dank aan KPN Nederland en QuTech (een samenwerk-

ingsverband tussen Technische Universiteit Delft en TNO), die in 2014 de krachten 

bundelden om samen quantum internet realiteit te maken. Quantum internet is een 

netwerk van kleinere, verbonden quantum computers waarbij communicatie un-

hackable is en veilig uitgewisseld kan worden, inclusief privacy-garantie. Optimale 

online safety bewerkstelligen geldt voor KPN en QuTech als hoogste prioriteit; ook zij 

zien in dat de komst van quantum computers een groot deel van de encryptie onbe-

trouwbaar zal maken. 
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Wat Quantum Computing 
nog in het verschiet heeft

Naast risico’s en uitdagingen, biedt QC vooral reden om de toekomst positief tegemoet 

te zien: het kan bedrijven in allerlei industrieën helpen om enorme obstakels uit de 

weg te ruimen en analyses uit te voeren die voorheen uitdagend, of zelfs onmogelijk 

waren. Bedrijven zijn zich hier terdege van bewust: onderzoek wijst uit dat 40 procent 

van de huidige bedrijven actief onderzoekt op welke manier(en) het QC in de organ-

isatie kan toepassen, naast 36 procent van de bedrijven die van plan is de komende 

twee tot vijf jaar in QC te investeren.   

Hoe mooi het ook klinkt dat we ooit door QC het klimaatprobleem kunnen oplossen; 

zo ver zijn we nog (heel) lang niet. Toch krijgen we wel al af en toe sneak previews van 

mogelijke oplossingen die QC kan leveren. Een hype of fenomeen dat we alleen in sci-

fi films zien, is QC in ieder geval allang niet meer. Steeds meer partijen bekijken hoe ze 

de technologie op een rendabele, waardevolle manier kunnen gebruiken. 

Vooral als QC met Artificial Intelligence (AI) – met name in combinatie met machine 

learning – wordt gebruikt, krijgt het potentiële krachtveld van de technologie een 

boost: qubits worden krachtiger; quantum computers accurater en foutmarges ne-

men af. Dan komt QC pas echt tot wasdom. Mits we er maar voor zorgen dat tegen 

die tijd alle encrypties quantum-proof zijn. Overigens is het in dit toekomstplaatje 

belangrijk te vermelden dat, ongeacht hoe succesvol de ontwikkeling van quantum 

computers ook zal zijn, het traditionele computers niet zal vervangen. Althans, voor-

lopig nog niet. To
ek

om
st
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48 Quantum Computing

Implicaties en applicaties 
voor de Rabobank

Rabobank’s motto luidt niet voor niets “Growing a better world together”. In een wereld 

die kampt met enorme overbevolking en flink onder druk staat, zijn wij als bank continu 

op zoek naar duurzaamheid in ons doen en laten. Dat we op deze manier niet lang 

meer door kunnen gaan weten we allemaal, maar hoe nu verder? Met Quantum Com-

puting kunnen we waardevolle inzichten krijgen in hoe we moeten omgaan met de 

meest nijpende problemen van deze tijd. 

Dat is een vooruitzicht waar de bank uiteraard enthousiast van wordt. Ook al zitten we 

nog in de verkennende fase, we zijn onmiskenbaar op zoek naar manieren om QC in te 

kunnen zetten. Dat gezegd hebbende, verwachten we zeker niet dat onze klanten op 

termijn zelf een quantum computer tot hun beschikking hebben – het merendeel zal 

QC via de cloud gebruiken. 

“Met Quantum Computing kunnen we waardevol-
le inzichten krijgen in hoe we moeten omgaan 
met de meest nijpende problemen van deze tijd.”



Quantum Computing in de praktijk

Verschillende sectoren kunnen profijt hebben van QC. Ze-

ker voor de financiële industrie waar ingewikkelde mod-

ellen voor veel zaken als basis gelden, kan realistische 

simulatie een wereld aan nieuwe mogelijkheden bieden. 

Fraude-opsporing, dynamische portfolio analyse en op-

timalisatie, clustering en arbitrage zijn enkele domeinen 

waarin QC het verschil kan maken. 

QC kan ook veel heil bieden in de F&A-sector, bijvoorbeeld 

wanneer de technologie dient om processen als fotosyn-

these of energiesystemen te modeleren. Of wanneer QC 

ons in staat stelt nieuwe, verbeterde meststoffen te ontwik-

kelen: dat zou een enorme positieve bijdrage aan het 

wereldwijde voedselprobleem betekenen. 

Ondanks dat we nog een lange weg te gaan hebben, is het 

spannend en hoopvol om te zien dat steeds meer bedri-

jven zich met QC bezighouden. Daarmee treden ze in de 

voetsporen van pionier D-Wave – de enige fabrikant van 

commercieel verkrijgbare quantum computers. Sinds 2010 

bracht het bedrijf drie modellen op de markt. 

In Vancouver staat het hoofdkantoor van 1QBit. Dit bedrijf 

maakt samen met Fortune 500-klanten en toonaangevende 

producenten van hardware een vuist om problemen op 

het gebied van optimalisatie, simulatie en machine learn-

ing op te lossen. Zo ontwikkelde het een hardware-agnos-

tisch software platform, waarbij men door middel van APIs 

toegang krijgt tot quantumberekeningen. Entropica Labs, 

een quantum softwarebedrijf uit Singapore, gebruikt QC 

voor genomische toepassingen in onder meer de gezond-

heidszorg, farmacie en agritech. Ook toonaangevende ban-

ken Barclays en JPMorgan Chase experimenteren, sinds 

zij zich aansloten bij het IBM Q Network, volop met QC. 
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Secure Multi-Party Computation

Het is opmerkelijk dat Secure Multi-Party Computation 

(SMPC) in dit rapport vol “opkomende trends” een plek 

krijgt. Immers, de technologie achter SMPC is allesbe-

halve nieuw. Toch kreeg SMPC, een specifieke toepassing 

van cryptografie, de afgelopen jaren een enorme boost. 

SMPC gaat over de inzet van cryptografische algoritmes 

die het mogelijk maken dat meerdere organisaties data 

met elkaar delen, zonder dat ze concreet inzicht krijgen 

in elkaars gegevens. 

In tegenstelling tot traditionele toepassingen van cryp-

tografie, die zich richten op het bewaken van de veil-

igheid en integriteit van opgeslagen informatie, zorgt 

SMPC er juist voor dat de input, berekeningen en per-

soonlijke informatie beschermd wordt, terwijl de uitkomst 

alsnog gedeeld kan worden.  

Daardoor kunnen organisaties alsnog financiële, persoon-

lijke en/of gevoelige informatie met elkaar uitwisselen om 

te vergelijken en te analyseren, zonder dat ze daadwerkelijk 

toegang hebben tot de gegevens van de andere partijen.   

Belangrijkste voordelen van SMPC

SMPC stelt ons op termijn in staat om een oplossing te vin-

den voor enkele prangende veiligheids- en privacy-issues. 

Concrete voordelen van SMPC zijn:

• De technologie biedt een oplossing voor bescherm-

ing van eigendom: verschillende partijen kunnen 

tegelijkertijd een berekening uitvoeren, zonder dat 

ze elkaars input-gegevens kunnen (in)zien;

• SMPC biedt veiligheid;

• SMPC vergroot privacy;

• Partijen kunnen met behulp van SMPC data mone-

tariseren;

• Partijen krijgen zelf zeggenschap en controle over 

wie bepaalde informatie over berekeningen en algo-

ritmes krijgt, en wie niet.D
efi
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Hoe Secure Multi-Party Computation zich 
ontwikkelde Context
Zoals al gezegd zijn de wiskunde en technologie achter 

SMPC niet nieuw. Lange tijd gebeurde er weinig, tot de 

technologie de afgelopen jaren een flinke boost kreeg  – 

met name dankzij de opkomst van AI en blockchain. Ook 

de expansie van internet, toename in computerkracht, 

betere samenwerking tussen partijen en de toegenomen 

aandacht voor privacy speelden een rol. Blockchain won 

niet voor niets zo snel terrein: mensen hebben tegen-

woordig steeds minder vertrouwen in tussenkomst van 

derde partijen en zogeheten middle men. Bedrijven del-

en dat wantrouwen: zij wisselen liever geen data uit met 

andere partijen, uit angst voor juridische gevolgen of 

omdat ze bang zijn dat data verloren gaan. 

Spanningsveld: het delen versus het beschermen 

van data

Wanneer data-uitwisseling een maatschappelijk doel 

dient – bijvoorbeeld in de zoektocht naar een nieuw 

medicijn voor kanker of om het fileprobleem op te los-

sen – is er altijd sprake van een spanning. Immers, data 

die het zo waard zijn om gedeeld te worden, waarom 

zou je die beschermen? Toch is het in veel gevallen door 

juridische, ethische of privacy-gerelateerde wetgeving 

niet mogelijk data te delen. Met SMPC kunnen deze data 

alsnog gebruikt en gedeeld worden, zodat ingewikkelde 

problemen bestudeerd kunnen worden, en mogelijk – 

hopelijk! – opgelost kunnen worden.   

Daarmee stelt SMPC ons in staat om een oplossing te be-

denken voor vraagstukken die anders onmogelijk beant-

woord zouden kunnen worden.  

Ook hier geldt dat onderling vertrouwen een uitdaging 

blijft. Net als bij blockchain, moeten ook bij SMPC betrok-

ken partijen er blindelings op vertrouwen dat alle be-

trokken partijen volledig betrouwbare en accurate data 

leveren. Immers, als je andermans data niet kunt inzien, 

kun je ze ook niet controleren. In de praktijk blijft dat voor 

sommige partijen een obstakel. 
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Wat Secure Multi-Party 
Computation nog in het 
verschiet heeft

SMPC biedt een veilig en (meer) gesloten platform om grote hoeveelheden data veil-

ig uit te wisselen. Het kan op verschillende manieren worden toegepast om com-

plexe issues op te lossen en betere besluitvorming te garanderen. De toekomst ziet 

er veelbelovend uit voor deze technologie, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 

‘ie feitelijk nog in de kinderschoenen staat. Belangrijkste uitdaging is de technische 

complexiteit (snelheid) en issues rondom de schaalbaarheid van de technologie. 

Consumenten pakken controle terug

Vooral voor consumenten betekent SMPC goed nieuws. De technologie speelt ad-

equaat in op een van de grootste zorgen die mensen op dit moment hebben: ‘Wie 

heeft allemaal toegang tot mijn gegevens en wat doen partijen er precies mee?’ 

Doordat we dankzij SMPC honderd procent zeker weten dat onze persoonlijke infor-

matie privé blijft – zelfs wanneer gegevens tussen partijen zou worden uitgewisseld 

– leidt dat onherroepelijk tot een toename van het vertrouwen dat consumenten in 

organisaties hebben. 
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Implicaties en applicaties voor de 
Rabobank Context
Door de hierboven genoemde uitdagingen voor SMPC, 

wordt de technologie in de praktijk nog niet heel erg veel 

gebruikt. Desalniettemin wordt er door organisaties wel 

uitvoerig mee geëxperimenteerd. 

Rabobank is een van de innovatieve partijen die volop 

bekijken hoe SMPC-toepassingen eventueel geïmple-

menteerd kunnen worden. Zo is de bank betrokken bij 

een SMPC-experiment dat diversiteit in Nederlandse 

bedrijven analyseert. Op basis van de input van een groot 

aantal organisaties hoopt het experiment een diversity 

benchmark te kunnen stellen, zonder dat de individuele, 

veelal gevoelige, input van betrokken organisaties ooit 

bekend wordt.  

Klanten meer invloed geven staat hoog op onze priorite-

itenlijst. Daarom bestuderen we of we wellicht SMPC 

kunnen gebruiken wanneer klanten bijvoorbeeld een 

hypotheek aanvragen. Bij dit soort aanvragen moeten 

mensen enorm veel persoonlijke informatie aanleveren 

om de kredietwaardigheid te beoordelen. Met behulp 

van SMPC kunnen we dit soort informatie wel in de af-

weging voor de hypotheekaanvraag meenemen, maar 

blijven de gegevens inhoudelijk privé. Kortom: enorm 

bevorderlijk voor de integriteit en kwaliteit van data. 

Een mooi voorbeeld van hoe SMPC in de praktijk werkt, 

blijkt uit het experiment dat een Nederlandse zorgver-

zekeraar recentelijk uitvoerde. Hierbij werkten verschil-

lende ziekenhuizen samen door hun behandelwijze van 

een bepaald type kanker met elkaar te vergelijken, en te 

zien óf, en zo ja, hoe behandelresultaten onderling van 

elkaar verschilden. Doktoren deelden hun behandelre-

sultaten, maar de veiligheid en anonimiteit van de data 

bleef volledig gegarandeerd – zelfs het ziekenhuis waarin 

een bepaalde patiënt behandeld was, viel niet te zien. 

Saillant detail: het onderzoek wees uit dat er wel degelijk 

verschil is in de resultaten die verschillende behandelwi-

jzen opleveren. Een zeer interessante uitkomst waar de 

wetenschap haar voordeel mee kan doen, dus. 
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Financial services

SMPC kan een cruciale rol spelen in asset management 

en trade finance (door de supply chain te optimaliseren), 

evenals op de kapitaalmarkten. Als banken door SMPC 

niet langer terughoudend zijn in het delen van data, kun-

nen ook zaken als fraude en witwaspraktijken veel beter 

aangepakt worden. 

Food & Agriculture (F&A)

In de landbouwsector is vertrouwen – of beter: het ge-

brek daaraan – een groot obstakel. Boeren en grote tech-

nologiebedrijven staan vaak lijnrecht tegenover elkaar, 

waarbij ze elkaar vooral betichten van onverenigbare be-

langen. Eerdere projecten hebben die relatie geen goed 

gedaan, integendeel. Vooral het Monsanto-project bete-

kende een flinke deuk in het vertrouwen van boeren,     

die daardoor alleen maar terughoudender werden in 

het delen van data over hun land en gewassen. Spijtig, 

want op papier kan SMPC de landbouwindustrie enorm 

vooruit helpen bij het oplossen van enkele ingewikkelde 

dilemma’s waar de sector mee kampt. 

“Spijtig, want op papier kan SMPC de 
landbouwindustrie enorm vooruit hel-
pen bij het oplossen van enkele inge-
wikkelde dilemma’s waar de sector mee 
kampt. “
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Secure Multi-Party Computation in de 
praktijk

Een interessant voorbeeld van een bedrijf dat SMPC geb-

ruikt om software veiliger en meer privacy-proof te mak-

en, is Partisia. Op basis van SMPC hebben zij een platform 

opgezet voor veilingen en uitwisseling van data. Nog 

een prominente speler op de SMPC-markt is Inpher, een 

wereldwijd data security en -analytics programma met 

kantoren in Zwitserland en de VS. Inpher geldt als ware 

SMPC-pionier: het bedrijf ontwikkelde een geavanceerd 

cryptografisch Secret Computing® platform dat data die 

gebruikt worden voor onder meer anti-witwasprorgram-

ma’s, veilig en beschermd houdt. 

Net als de Rabobank, zoeken ook andere internationale 

banken naar manieren om optimaal gebruik te maken 

van SMPC. Zo bundelden verschillende Deense banken 

de krachten om te kijken of de technologie een rol kan 

spelen bij het veilig en effectief vaststellen van de kredi-

etwaardigheid van Deense agrarische ondernemers. ING 

België gebruikt SMPC sinds kort om analytische model-

len met data uit verschillende landen te bouwen, waar-

onder data uit Zwitserland en Luxemburg – landen met 

zeer strenge regels over veiligheid en privacy. Door de 

algoritmes die de ING data science teams ontwikkelden, 

kunnen alle regionale datacenters en/of cloud service 

providers data gebruiken zonder dat gevoelige persoon-

lijke informatie vrijgegeven wordt. 

Natuurlijk kon Google niet achterblijven. Het bedrijf lan-

ceerde Private Join and Compute, een open-source 

cryptografische tool waarmee versleutelde waarden van 

verschillende datasets in een berekening gebruikt kun-

nen worden, zonder dat de cryptografie gekraakt wordt. 

Met andere woorden: partijen kunnen de uitkomst van 

de som of een berekening zien, maar niet de wiskundige 

weg inclusief de raw data er naartoe. 
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Voice Technology

‘Alexa, schijnt de zon in New York?’ ‘Siri, bel alsjeblieft mama’. Zeker in Engelstalige 

landen kent vrijwel iedereen vandaag de dag voice assistants als Amazon’s Alexa, Ap-

ple’s Siri, Google Assistant, Microsoft’s Cortana en Samsung’s Bixby. Spraaktechnologie 

stelt apparaten in staat om op een natuurlijke, intelligente manier met hun omgeving 

te communiceren. Overigens zou deze technologie niet kunnen bestaan zonder an-

dere technologieën, in dit geval Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) 

– spraaktechnologie is het resultaat van de gebundelde krachten van onder andere 

AI en IoT. 

Digital Voice Assistants (DVAs) zijn er in allerlei vormen en maten, waarvan de assis-

tenten in smart speakers, smartphones en auto’s het best bekend zijn. DVAs draaien 

op software die met behulp van AI, machine learning en natural language processing 

(NLP) spraak interpreteren. Door de technologie worden geluidsgolven eerst vanuit 

spraak omgezet naar geschreven woorden en zinsdelen, alvorens de nieuwe combi-

naties binnen de nieuwe context worden geanalyseerd en worden gekoppeld aan 

woorden die de assistent al kent. Spraaktechnologie biedt niet alleen uitkomst voor 

praktische doeleinden in onze dagelijkse bezigheden, maar kan ook heel goed geb-

ruikt worden voor biometrische authenticatie of om emoties te herkennen.  
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Hoe Voice Technology zich ontwikkelde

Context
In de Verenigde Staten is spraaktechnologie een van de 

meest gebruikte toepassingen van AI. Die populariteit is 

here to stay: naar verwachting neemt het gebruik van 

DVAs en andere spraakgestuurde interfaces in de toe-

komst alleen maar toe. Met name het grote gebruiks-

gemak en het tijdbesparende element zijn twee van de 

voornaamste redenen waarom mensen graag gebruik 

maken van voice assistants.  

Vertraging in Nederland

Terwijl de technologie in de VS en andere landen een 

enorme vlucht heeft genomen, blijven ontwikkelingen 

in Nederland achter. De reden daarvoor is simpel: DVAs 

hebben nog moeite met de Nederlandse taal. Siri en 

Google Assistant praten een aardig woordje mee, maar 

bijvoorbeeld Alexa en Bixby lijken nauwelijks op de 

hoogte van het bestaan van de Nederlandse taal. Lo-

gisch: vanuit een zakelijk perspectief is de Nederland-

stalige markt lang niet zo interessant als bijvoorbeeld de 

Engelse, Duitse of Spaanstalige markten. Maar wat niet is, 

gaat zeker nog komen. Zodra DVAs vloeiend Nederlands 

spreken, ligt het voor de hand dat ook in ons land de mo-

gelijkheden zich zullen manifesteren en de technologie 

in rap tempo terrein wint. 

Uitdagingen: taal, privacy en doelgroep

Los van de uitdaging rondom taal, is ook privacy een 

heikel punt. Personal assistants luisteren immers altijd 

met elk gesprek mee. In de praktijk betekent dit dat elk 

gesprek letterlijk wordt opgenomen, en dat is (veel) meer 

dan waar gebruikers om gevraagd hebben. Wat het ver-

haal bemoeilijkt, is dat de technologie puur een kanaal 

is, dat op de achtergrond door Google, Apple of Amazon 

wordt aangestuurd. Hoe weten we als consument zeker 

dat deze partijen niet stiekem meeluisteren of, erger nog, 

de gesprekken opslaan? Dat de software hun eigendom 

is, wil niet zeggen dat ze automatisch ook onze data 

bezitten, toch? Feitelijk zijn deze bedrijven slechts de 

technische facilitators, en zou het daarbij moeten blijven. 

Er zit voor ons niets anders op dan deze bedrijven op 

hun woord te geloven wanneer ze zeggen dat ze onze 

gesprekken écht niet bewaren. 

Daarnaast hebben we ook nog niet precies helder op 

het netvlies wie precies de belangrijkste doelgroep van 

spraaktechnologie is. Op papier zouden ouderen een uit-

ermate geschikt publiek zijn, maar of deze groep daadw-

erkelijk gretig van spraaktechnologie gebruik gaat mak-

en, moet de tijd uitwijzen. 

“Met name het grote gebruiks-
gemak en het tijdbesparende ele-
ment zijn twee van de voornaamste 
redenen waarom mensen graag 
gebruik maken van voice assis-
tants.“
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Revolutionaire verandering 

DVAs spelen een belangrijke rol bij de aankoop van een 

nieuw apparaat, blijkt uit onderzoek. Daarmee heeft 

spraaktechnologie een revolutionaire verandering op 

de dienstverlenende markt teweeggebracht, veel meer 

dan elke andere innovatie in het verleden ooit deed. De 

komst van standalone DVA devices had impact op het 

gebruik van smartphones: meer dan de helft van de 

mensen geeft aan dat zij/hij sinds de aankoop van zo’n 

device de smartphone aanzienlijk minder gebruikt.  
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Wat Voice Technology nog in het verschiet 
heeft  

Spraak is de nieuwe user interface van de toekomst. Op 

dit moment heeft 11 procent van de Amerikanen een 

standalone DVA, en is 20 procent van plan er komend jaar 

een te kopen. Drie van de vier eigenaren gebruiken hun 

DVA dagelijks of meerdere keren per week.  Aangezien 

voice assistants door technologische ontwikkelingen al-

leen maar slimmer worden, lijkt een gouden toekomst 

voor spraaktechnologie weggelegd. Het is een kwestie 

van tijd voordat machine-learning algoritmes (veel) meer 

data kunnen verwerken, patronen sneller herkennen en 

daardoor steeds persoonlijker, intelligenter kunnen rea-

geren. Van korte, simpele vraag-antwoord gesprekken 

zal de technologie zich ontwikkelen tot een techniek die 

in staat is steeds complexere, uitgebreidere conversaties 

te voeren. Die niet alleen beperkt blijft tot het tekstuele 

aspect, integendeel: tegen die tijd heeft spraaktechnolo-

gie ook oog voor hoe gesprekspartners zich voelen. 

De komende jaren zullen partijen met nieuwe devices de 

markt betreden. Dat toepassingen steeds geavanceerder 

worden door doorlopende ontwikkelingen in NLP, ma-

chine learning, computing en in telecommunicatie-infra-

structuur (zoals betere smartphones, dito netwerken en 

snellere cloud computing), staat eveneens vast. Hoe en 

of de markt hierdoor zal transformeren, valt lastig te voor-

spellen. Net als op de vraag welke doelgroep het meest 

gebruik gaat maken van spraaktechnologie, geldt ook hi-

ervoor dat de tijd zal leren wat het antwoord is. 

Wat we wél weten, is dat de invloed van spraak in ons 

huishouden nog meer toeneemt. Waar we ooit heel 

opgetogen waren over een auto met een ingebouwd 

spraakbesturingssysteem, vinden we het anno nu niet 

meer dan normaal dat elke auto uitgerust is met zo’n sys-

teem. Kortom: de maatschappij is klaar voor de volgende 

fase, waarin we ons huis inrichten met spraakgestuurde 

magnetrons, ijskasten en lampen, en we niet meer ver-

baasd opkijken als we een volledig spraakgestuurde ho-

telkamer of woning binnenlopen. 

Hier moeten we echter wel een kanttekening bij plaatsen. 

Want hoe snel en drastisch toepassingen van spraaktech-

nologie terrein zullen winnen, hangt grotendeels af van 

hoe de eerder genoemde uitdagingen rondom privacy, 

veiligheid en de taalbarrière worden opgelost. To
ek
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Implicaties en applicaties 
voor de Rabobank 

Voice-based authentication

Rabobank volgt ontwikkelingen op het gebied van spraaktechnologie op de voet. Zes 

jaar geleden startte de bank met het testen van voice-based authentication, waarbij 

de identiteit van de klant met behulp van spraaktechnologie wordt gecontroleerd. 

Voor een bank is dat immens belangrijk: klanten zien ons als een betrouwbare partij, 

en dat vertrouwen kunnen we niet beschamen. Vandaag de dag kunnen onze klant-

en via Google Assistant hun saldo opvragen of betaalverzoeken aanmaken. 

Volop aan het experimenteren

Conversational banking wordt steeds meer een vast onderdeel van onze dagelijkse 

activiteiten. Momenteel voert de Rabobank volop experimenten uit om te kijken hoe 

spraakgestuurde gesprekken naar the next level gebracht kunnen worden. Immers, 

wanneer Google Assistant naast antwoorden op simpele verzoeken, ook complexere 

vragen als ‘Hoeveel geld kan ik maximaal lenen?’ adequaat kan beantwoorden, wordt 

conversational banking automatisch naar een nieuw niveau getild, en kan spraak-

technologie op den duur nagenoeg alle financiële transacties uitvoeren. 
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Voice Technology in de praktijk

Dat callcenters vandaag de dag  bestaan bij de gratie van 

spraaktechnologie, komt voor niemand als een verrass-

ing. Wie de klantenservice van een winkel of bedrijf belt, 

kijkt allang niet meer raar op als de telefoon niet wordt 

beantwoord door een vriendelijke receptioniste, maar 

door een minstens zo vriendelijke voice assistant. 

Google Duplex is een project van Google, waarbij de 

Google Assistent telefoongesprekken voor je voert. Wil 

je een afspraak bij de kapper maken of een tafeltje in je 

favoriete restaurant reserveren? Geef Google Assistant 

de opdracht, en deze belt automatisch het restaurant. 

Hij vraagt specifiek om een tafeltje bij het raam, inclusief 

‘ehm’ en ‘uh’ tussendoor om op een “echt” mens te lijken. 

Restaurants en bedrijven zijn zeker niet de enige plek 

waar voice assistants een positieve stempel drukken op 

operational excellence. Net als de Rabobank, gebruiken 

diverse internationale banken, waaronder Citi, HSBC en 

TD Bank spraaktechnologie voor voice-based authentica-

tion. Zo stelde Citibank meer dan een miljoen Aziatische 

klanten in staat om door middel van biometrische ge-

gevens hun identiteit telefonisch te kunnen verifiëren. 

Food & Agriculture (F&A)

In de landbouwindustrie wordt vooralsnog relatief weinig 

gebruik gemaakt van spraak als interface. Los van simpele 

toepassingen, zoals een boer die tijdens het bewerken 

van zijn land dingen die hij ziet door spraak vastlegt, of 

wanneer hij vieze handen heeft zijn telefoon “beschermt” 

door ertegen te praten. Een startup zoals AgVoice biedt 

voor dit soort gebruik uitkomst: AgVoice’s software regis-

treert de informatie precies zoals de boer deze inspreekt, 

waardoor pen, papier en zelfs de computer overbodig is. 

Een ander voorbeeld van een AI-gestuurd programma 

dat voor de F&A-sector interessant is, is dat van Aliba-

ba Cloud ET Agricultural Brain. Wil de boer weten hoe 

gezond zijn varkens zijn? Een bezoek aan de dierenarts is 

niet nodig: op basis van gezichtsherkenning, temperat-

uur en spraak kan de software van Alibaba bepalen hoe 

een varken eraan toe is.   

In andere sectoren zijn er voorbeelden te over. Vooral de 

Amerikaanse financiële industrie maakt hartstochtelijk 

gebruik van spraaktechnologie. Zo lanceerde Best In-

novation Group een platform waarmee Amerikaanse 

kredietverenigingen en retail banks klanten voice-first 

banking aan kunnen bieden, waardoor ze via Alexa en 

Google Assistant hun hypotheek kunnen betalen, geld Vo
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over kunnen maken of hun rekeninghistorie op kunnen 

vragen. Dat geldt ook voor klanten van de US Bank, maar 

daar is de technologie al een stap verder. Naast een saldo 

opvragen, rekeningen of de hypotheek betalen, kunnen 

klanten van deze bank Alexa of Google Assistant bijvo-

orbeeld vragen wanneer een bepaalde rekening uiterli-

jk betaald moet worden. Tenslotte mag in deze context 

de British Red Cross niet ontbreken. Hun zogenaamde 

First Aid-programma is een geweldig voorbeeld van hoe 

spraaktechnologie op een bijzonder praktische mani-

er ingezet kan worden. Het zal je maar gebeuren dat je 

onverwacht een bloedneus krijgt, en je geen idee hebt 

hoe je het bloeden moet stoppen. In plaats van in paniek 

te raken, roep je: ‘Alexa, vraag First Aid hoe ik een bloed-

neus kan laten stoppen met bloeden!’ en binnen no-time 

komt de technologie je redden!
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Zelden zagen we in de samenleving zo’n ingrijpende en radicale 

transitie als de transformatie die de opkomst van digitale tech-

nologieën teweeg gebracht heeft. En dit is pas het topje van de 

ijsberg. Dit rapport nam acht technologische trends onder de 

loep, scheen licht op welke manier ze de wereld tot nu toe ve-

randerden, en hoe ze dat dat in de toekomst nog meer zullen 

doen. Digitaal is het nieuwe normaal geworden, en daarmee is 

de wereld zoals we die kennen, voor altijd veranderd.  

Rabobank volgt technologische ontwikkelingen op de voet. 

Logisch: ze bieden ons talloze mogelijkheden om dienstver-

lening te verbeteren, onze impact te vergroten en de relatie 

met onze klanten te verstevigen. Met name ontwikkelingen op 

het gebied van Artificial Intelligence, in combinatie met block-

chain, extended reality en quantum computing, hebben grote 

impact op de manier waarop we als bank zaken doen en op de 

relatie met onze klanten, medewerkers en partners.  

Digitale technologieën helpen ons om onze klanten in de toe-

komst nóg beter te begrijpen, waardoor we alleen maar beter 

op hun behoeften in kunnen spelen. Met behulp van toepassin-

gen kunnen we bankieren vele malen makkelijker, efficiënter en 

klantvriendelijker maken. Aan jou de mooie, uitdagende taak 

om de kennis en voorspellingen uit dit rapport op je omgeving 

over te brengen zodat ook zij inzien hoe deze acht trends hun 

organisatie én hun wereld compleet gaan veranderen. 

Conclusie
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