
Blockchain. Waar voorheen slechts een selecte groep ‘tech-fanatici’ zich ermee  
bezighield, lijkt nu de hele wereld er iets van te vinden. We hebben allemaal wel wat  
gehoord en gelezen over dit thema. Slechts weinigen weten echter wat het nou precies  
inhoudt. Hoe leg je principes rondom de blockchain technologie nou écht goed uit? Niet  
met een saaie presentatie, vinden wij. Daarom ontwikkelden we bij ITDS de Blockchain Games. 

#GETREADY

BLOCKCHAIN GAMES



IETS VOOR JOU?
De blockchain games is een spel waarmee je 

blockchain leert begrijpen door ermee aan  

de slag te gaan. En als je het snapt, kun je het 

toepassen. Is blockchain de unieke oplossing 

voor jouw probleem? Biedt het efficiëntie voor-

delen, of is het vooral hip?

Geïnteresseerd? Neem contact op met  

Maarten Breimer:

E m.breimer@itds.nl

M +31 (0) 615 68 75 46

DE BLOCKCHAIN GAMES

ITDS Groep B.V.
John M. Keynesplein 15
1066 EP Amsterdam

T   +31(0)20 226 01 10
E   info@itds.nl
W  www.itds.nl

HET DOEL
Het doel van de games is om ervoor te zorgen dat 

je de blockchain principes leert begrijpen. Na het  

spelen zul je in staat zijn om ontwikkelingen in  

perspectief te zetten en het concept toe te passen 

op je eigen processen. In teams van 4 tot 8 spelers ga  

je aan de slag. Een game duurt gemiddeld 1,5 uur en 

heeft 3 onderdelen: decentraal grootboek, mining en 

encryptie. De ranking op ons ‘Top Gear’ scoreboard 

zal aan het einde van de games bepalen welk team 

de blockchain principes het best onder de knie heeft.

ITDS COIN
De cryptocurrencies zijn een bekend onderdeel  

binnen de blockchain technologie. We krijgen vaak 

terug dat het lastig is om je voor te stellen hoe een 

currency zoals de bitcoin werkt als betaalmiddel.  

Tijdens de Blockchain Games gaan we dieper op in hoe 

een valide transactie precies werkt bij blockchain. Dat 

doen we met behulp van onze eigen coin, de ITDS coin. 

ITDS is een adviesbureau voor financiële dienstverleners. Sinds 1998 werken we voor aansprekende Nederlandse en 

internationale verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Deze ervaring combineren we met diepgaande kennis van 

technologie, wetgeving en digital marketing. Want op dat snijvlak liggen de oplossingen die het verschil maken.


