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Inleiding
Eén van de risico-indicatoren van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor is
de mate waarin de medewerker voldoende autonomie in zijn of haar werk
moet hebben. Volgens de website van de SERV zou zo’n 20% van de
werknemers in Vlaanderen onvoldoende autonomie hebben, en voor zo’n
zes procent is de situatie zelfs zeer problematisch. Waarom zoeken we
naar meer autonomie in het werk? We zien niet graag dat medewerkers
elkaar, of managers medewerkers dwingen tot iets te doen. Dwang in
werkrelaties is iets onwenselijk. Medewerkers moeten zelf kunnen beslissen om bij te dragen en dat vanuit de eigen sterkte. Dit is de theorie. In
de praktijk komt dwang overal voor. Zo’n 15% van de Vlaamse medewerkers geeft volgens dezelfde werkbaarheidsmonitor aan dat ze in organisaties werken waarin de leiding top-down de eigen mening doorduwt.
Management heeft verder steeds meer computergestuurde middelen om
medewerkers in het gareel te houden. Het voorbeeld is een platformbedrijf zoals Deliveroo dat in staat is om via digitale technologie de bezorger
van restauranteten te volgen en te sturen naar de volgende klant. Niet
alleen deelt de app van Deliveroo de opdrachten uit, de prestaties van de
bezorger worden gevolgd. De bezorger moet aan normen voldoen, anders
verliest die kansen op nieuwe meer lucratieve bezorgopdrachten. De
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digitale toekomst lijkt daarmee weinig belovend voor de autonomie van
medewerkers. In die context is het verhaal van blockchainaangedreven
organisaties een aanlokkelijk perspectief. De belofte van blockchain is dat
niet alleen ingevoerde gegevens nooit meer kunnen wijzigen (denk aan
Bitcoin), maar ook dat blockchains in principe decentraal werken, zonder een centrale autoriteit. Blockchains zijn voor te stellen als autonoom
werkende software op duizenden computers, zonder een echte eigenaar.
Met deze decentrale opzet lijken blockchains prima aan te sluiten op een
wereld van autonoom werkende medewerkers. Dat is de theorie, en veel
van wat blockchains doen is nog theoretisch. Wat is werkelijk mogelijk
met blockchains? Hoe reëel is het perspectief van een computertechnologie die aansluit op wat medewerkers het liefst hebben: meer autonomie in
het uitvoeren van werk?1
Blockchains als een disruptieve technologie
Een blockchain is niet meer dan een digitale boekhouding die op een gedecentraliseerde manier op computers in stand wordt gehouden. Om helder te maken wat dit betekent is het goed te begrijpen hoe die opzet verschilt met een gecentraliseerde digitale boekhouding die in alle bedrijven
voorkomt. Elk bedrijf heeft tegenwoordig haar boekhouding in een computerprogramma beschikbaar. Registraties in deze boekhouding verlopen via
computerterminals naar de centrale database. Een bedrijf kan niet zonder
deze centrale database. Uit beveiligingsoverwegingen worden er voortdurend kopieën gemaakt van deze centrale database. Toch is er slechts één
unieke moeder-database. Deze moeder-database maakt dat deze werkelijkheid centraal is. Er is maar één waarheid over de financiën van het bedrijf.
Centraal wil ook zeggen dat er één eigenaar is. En dat is juist wat een
blockchain volledig wijzigt. Een blockchain (een keten van digitale blokken)
omvat een overzicht van alle financiële (of andere) transacties, maar dit
overzicht staat niet op één computer, maar op een groot aantal computers.
Elke computer heeft een kopie van deze zelfde boekhouding. Een voorbeeld van zo’n blockchain is de Bitcoin, waar elke tien minuten een kopie
van het overzicht wordt gekopieerd naar alle computers die de Bitcoin
ondersteunen. Nieuwe transacties die op de Bitcoin-blockchain worden
uitgevoerd, worden verzameld in telkens nieuwe blokken; elke tien minuten
wordt een nieuw blok toegevoegd aan de set van blokken die Bitcoin reeds
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heeft verzameld. Deze boekhouding dijt voortdurend uit, alle oude blokken worden nooit weggegooid, niets wordt overschreven. De ondersteuners
van die boekhouding worden de miners genoemd, omdat zij de elektrische energie leveren om de boekhouding in stand te houden en omdat ze
controles uitvoeren om na te gaan of de boekhouding wel klopt. De miners
checken of klanten niet tweemaal hun geld hebben uitgegeven. De miners
doen dat allemaal niet gratis: ze doen dat omdat ze een vergoeding krijgen
voor deze taken. En ook hier is dat niet recht-toe-recht-aan: de vergoeding
wordt uitgekeerd aan die miners die deelnemen aan een wedstrijd om
een getal te gokken. Allemaal heel wat gedoe om ervoor te zorgen dat de
boekhouding blijft bestaan en dat de verrichtingen correct zijn. Van belang
is dat je begrijpt dat die boekhouding dus leeft op duizenden computers
op hetzelfde moment. Er is niet één centrale eigenaar, een netwerk van
partijen houdt de blockchain overeind.
Aanvankelijk was zo’n gedecentraliseerde toepassing van duizenden
computers bijzonder omdat de software ervoor zorgde dat de registraties nooit konden wijzigen. In een wereld waarin ongewijzigde bestanden
van groot belang zijn (denk aan notarissen) kunnen blockchains heel wat
uitkomsten bieden. Maar is dat dan het bijzondere? Dit is slechts een deel
van het verhaal. Met de ontwikkeling van de blockchain heeft men op de
boekhouding ook software kunnen inbouwen die automatisch kan werken.
Deze zelfwerkende software noemt men ‘smart contracts’. Bijvoorbeeld:
je kunt een betaling van een rekening koppelen aan een voorwaarde.
Die voorwaarde zou kunnen zijn dat die betaling pas na tien dagen mag
worden uitgevoerd. Het geld (of blockchain-geld) op de rekening staat
dan vast totdat de voorwaarde is vervuld. Dit is een eenvoudige toepassing. Dit soort van programma’s kunnen uitgebreid worden tot systemen
van programma’s. Binnen de programma’s kun je ook een teller bijhouden
waarbij je bij de uitvoering van het programma bijhoudt dat iemand op de
teller er een getal bijkrijgt. Zo kun je voor heel wat personen zo’n wijziging
in de getallen verder registreren. Zo’n getal wordt een token genoemd. Stel
je voor dat je zo’n systeem van programma’s hebt, en dat die programma’s
bijhouden of het gedrag van andere personen wijzigt of niet. Een voorbeeld
is dat je vraagt aan een bezoeker van de blockchain, dat hij of zij nagaat
of een tekst die gekoppeld is aan het programma goed geschreven is en
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geen spelfouten bevat. Als je die taak doet,
dan wordt jouw teller bijgewerkt, met andere
woorden je krijgt tokens voor jouw werk.
Pas met deze mogelijkheid, namelijk dat de
blockchain in de boekhouding programma’s
heeft die zelf gaan peilen of gedrag van
personen zich wijzigt en daar ook beloningen
(of sancties) aan koppelt, ontstaat een heel
nieuwe wereld van softwaretoepassingen.

Blockchains zijn voor te stellen als
autonoom werkende software op
duizenden computers, zonder een
echte eigenaar. Met deze decentrale opzet lijken blockchains prima
aan te sluiten op een wereld van
autonoom werkende medewerkers.

Blockchains en organiseren
Deze smart contracts laten dus toe om tokens als digitale incentives te
gebruiken waarmee gedrag is aan te sturen. Hiermee zijn bouwstenen
aangeleverd om digitale organisaties te laten ontstaan. Dat lijkt allemaal
vergezocht, maar dan moet je begrijpen wat een organisatie in de praktijk
eigenlijk is. Een organisatie ontstaat als gedrag van medewerkers gestuurd
wordt om specifieke taken uit te voeren. Als een software zoiets voor
elkaar krijgt, dan kun je spreken over een organiserende digitale technologie. Je kunt bij het inregelen van die tokens ook rekening houden met de
mate van autonomie die je geeft aan een deelnemer aan de taken op een
blockchain.
Een voorbeeld kan verhelderen wat de kracht is van blockchain. De
Steemit-blockchain is in 2016 gelanceerd (steemit.com). Met deze blockchain worden auteurs aangemoedigd om originele artikels aan te leveren.
Lezers van deze artikels kunnen de auteurs belonen voor de kwaliteit door
digitale tokens te geven aan deze auteurs. Waar halen de lezers deze tokens dan vandaan? Ze kunnen abonnementen kopen op Steemit en krijgen
in ruil tokens. Maar de lezers kunnen ook het artikel nalezen en corrigeren. Dan verrichten ze werk voor de blockchain en voor het mee bewaken
van de kwaliteit krijgen de lezers ook tokens toebedeeld. Zo ontstaat een
circuit van tokens die eerst auteurs stimuleren om kwalitatief hoogstaande
artikels aan te leveren, vervolgens lezers stimuleren om berichten te delen
met anderen of om de artikels te gaan corrigeren. Steemit lijkt hiermee
op Facebook, alleen leveren de schrijvers en redacteurs niet gratis hun
diensten aan Facebook aan, maar worden ze vergoed met de tokens van
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Steemit. Facebook betaalt niets aan de gebruikers, in tegendeel, Facebook
verdient aan het aanbieden van gegevens over het gedrag van de gebruikers aan adverteerders. Bij Steemit hebben adverteerders geen invloed
op het geheel. Als je het spel van Steemit goed doorgrondt, dan zorgt de
blockchain voor de organisatie van nieuwsvergaring en nieuwsdeling. De
blockchain werkt als een platform die de taken verdeelt en beheert. Alleen
is er geen centrale eigenaar zoals bij Facebook. Het netwerk van lezers,
redacteurs en schrijvers zorgt dat het netwerk overeind blijft.
De blockchaintechnologie wordt gebruikt om andere organisatievormen te
laten ontstaan. Een ander voorbeeld is de blockchain Numerai (numer.ai).
Deze blockchain is opgezet om de markt van durfkapitaal voor bedrijven
open te breken. Durfkapitaal is een bijzondere markt waarbij financierders
proberen financiële posities te nemen in nieuwe bedrijven opdat ze op
termijn kunnen cashen als de start-up naar de beurs wordt gebracht. Voor
een durfkapitaalverstrekker is het van belang een goed inzicht te hebben
in hoe een specifieke markt zich ontwikkelt en hoe nieuwe bedrijven zich
daarin kunnen floreren. De grootste durfkapitalist ter wereld is het bedrijf
Bridgewater Associates. Haar inzicht in markten wordt gegenereerd door
zo’n 200-tal gespecialiseerde data scientists. Met die specialisten kan
Bridgewater Associaties honderden miljarden
euro’s op wereldschaal beleggen en beheersen. Het bedrijf Numerai is zo’n twee jaar
Een organisatie ontstaat als gegeleden opgericht. Numerai heeft met blockdrag van medewerkers gestuurd
chaintechnologie een systematiek ontwikkeld
wordt om specifieke taken uit te
waarmee zij data scientists uitdaagt om mee
voeren. Als een software zoiets
te werken aan financiële voorspellingen over
voor elkaar krijgt, dan kun je
allerlei markten. Diegenen die meedoen, die
spreken over een organiserende
krijgen wekelijks van Numerai een bak met
digitale technologie. Je kunt bij
data met de vraag of ze die data kunnen
het inregelen van die tokens
modelleren. Numerai geeft niet aan wat de
ook rekening houden met de
data voorstelt, het is aan de gebruiker van
mate van autonomie die je geeft
de data om het geheel in een model voor te
aan een deelnemer aan de
stellen. Die modellen brengen de data scientaken op een blockchain.
tists in in een wedstrijd op de blockchain van
Numerai. De wetenschapper die het best de
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data voorstelt, die wint een wedstrijd gekoppeld aan de blockchain. Deze prijs wordt
uitgedrukt in een digitale token die Numerai
De omvang van kennis die nu in
gebouwd heeft. De token kan uitgewisseld
beweging wordt gebracht, is groter
worden voor bitcoins of zelfs ‘normaal geld’.
dan de hele markt van venture caNumerai voegt de data-oplossing toe aan de
pitalists tot op heden kon inzetten.
eigen modellen die ze nodig heeft om als
Over disruptie gesproken…
durfkapitalist te kunnen werken. Het verschil
met Bridgewater Associates is dat Numerai
met haar blockchainoplossing, in staat is gebleken om enkele tienduizenden data scientists aan zich te binden, zonder
dat de data scientists medewerkers worden. Numerai treedt met andere
woorden op als een nieuw soort platformbedrijf. De omvang van kennis die
nu in beweging wordt gebracht, is groter dan de hele markt van venture
capitalists tot op heden kon inzetten. Over disruptie gesproken…
De toekomst van organiseren?
Wat dus opvalt in deze beschrijving is dat Numerai feitelijk het werk
uitbesteedt aan een groot aantal toeleveranciers. Het werk is complex van
aard, maar Numerai houdt zich niet bezig met het precies aansturen van
dat werk. De autonomie van de data scientists is in principe maximaal.
De toeleveranciers krijgen klussen toebedeeld die ze naar eigen believen uitvoeren. De betaling is geen gewoon loon. Alleen de winnaar aan
de wedstrijd krijgt uitbetaald. Alle andere deelnemers aan die wedstrijd
blijven in de kou staan. Waarom zou iemand in zo’n beloningsmodel
willen werken? In de praktijk is de kans dat iemand in het toernooi geld
kan verdienen, voldoende groot om toch te blijven meedoen. De uitkomst
is wel dat tussen toeleverende data scientists grote beloningsverschillen
ontstaan. Met deze opzet lijkt Numerai in wezen op een platformbedrijf
zoals Uber omdat heel veel specialisten in het veld verenigd worden op
één platform. Het verschil met Uber is dat de deelnemers onmiddellijk deelhebben in de waarde die het netwerk genereert. De tokens op
de blockchain helpen deelnemers om het juiste te doen. De blockchain
voorkomt dat een centrale partner de informatie naar de eigen hand zet,
de open structuur maakt dat alle deelnemers onmiddellijk alle informatie
op een gelijke wijze met elkaar kunnen delen.
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De smart contracts kunnen met de tokens uitgroeien tot zeer sterke
mechanismen, geënt op het gedrag van deelnemers. We wezen reeds
op het groot aantal data scientist dat Numerai aan zich kan binden. Het
voorbeeld laat zien dat blockchain toelaat om community gedreven bedrijven te laten ontstaan. Het model is inzetbaar in alle sectoren waarin
communities de drijvende kracht zijn van de diensten.
Conclusie
Blockchaintechnologie is een nieuwe disruptieve computertechnologie
met organiserende mogelijkheden. Het praktijkvoorbeeld van Numerai
wijst op de mogelijkheid dat blockchaingedreven organisaties eerder
‘markt’ organisaties zijn met een minimale hiërarchie. Deelnemers
aan de blockchain zijn specialisten met een maximale autonomie. Of
blockchain ook tot andere soort organisaties kan leiden, dat is nog niet
duidelijk. Het is voldoende dat we weten dat dit mogelijk is. Het lijkt er
nu op dat blockchain een deel van haar belofte waar maakt, namelijk
ondersteuning van decentralisering van beslissingen en minder arbeidsdeling in de hand. De deelnemers aan de blockchain beslissen zelf wat
ze willen en hoe ze dat willen. Het voorbeeld van Numerai laat zien dat
een netwerk van 30.000 data analisten kan worden aangestuurd door
een autonoom werkende software. Is er geen sprake van centralisering?
De centrale autoriteit op de blockchain is namelijk de software zelf. De
computercode regelt de belangen van de investeerders in de tokens op
deze blockchain. Er is dus geen menselijke algemene directeur aanwezig
die de orders uitdeelt namens aandeelhouders die hun geld hebben geïnvesteerd. Numerai toont dat in de praktijk de deelnemers alle (digitale)
waarde op het netwerk naar zich kunnen toetrekken, hoewel de betere
dataspecialisten duidelijk meer kunnen verdienen.
Staan we op de vooravond van een revolutie in organisatieland? Het is
duidelijk dat nieuwe technologieën zoals blockchain zorgen voor nieuwe
mogelijkheden binnen organisaties. De invloed van die technologie op
organisatieprocessen is verre van rechtlijnig. De autonomie van deelnemers om het werk in te richten is maximaal, hoewel onduidelijk is of de
deelnemers aan de wedstrijd zich de luxe kunnen permitteren om niet
deel te nemen. Nu zal dat voor de data scientists op Numerai niet zo’n
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issue zijn: ze kunnen waarschijnlijk overal
ter wereld ergens aan de slag.

Het is van belang om te volgen wat
de opties zijn om met de autonomie
van diegenen die bijdragen aan
het werk om te gaan. De cryptoanarchisten die blockchain hebben
gelanceerd mogen we niet op hun
blauwe ogen geloven dat de gedecentraliseerde realiteit van blockchain zomaar goed is. Gerichte
analyses zijn nodig om dat ook na
te gaan.

De huidige blockchaingedreven organisaties
zoals Steemit en Numerai lijken sterk op
platformgedreven organisaties. In tegenstelling tot de platformbedrijven als Amazon- of
Uber-organisaties die sterk gecentraliseerd
zijn en die netwerken van gespecialiseerde
toeleveranciers aan zich binden, biedt de
blockchain een transparantie die voorkomt
dat één kernorganisatie een informatie- en
kennisvoorsprong op alle deelnemers in het
platform krijgt. Numerai en Steemit lijken
daarmee op open platformorganisaties.
Deze nieuwe platforms lijken beter in staat om de kennis van de crowds
(gemeenschappen) te stroomlijnen.

Kunnen blockchaingedreven organisaties zich ontwikkelen tot sterk
gecentraliseerde organisaties? Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn.
Het lastige met blockchain is echter dat de ontwikkelingen naar nieuwe
organisaties traag gaat, en heel wat creativiteit vergt van de ontwikkelaars. De ontwikkeling is evenwel ingezet en we mogen allerlei toepassingen verwachten. In het ontwerp van die organisaties is van belang om
te volgen wat de opties zijn om met de autonomie van diegenen die bijdragen aan het werk om te gaan. De crypto-anarchisten die blockchain
hebben gelanceerd mogen we niet op hun blauwe ogen geloven dat de
gedecentraliseerde realiteit van blockchain zomaar goed is. Gerichte
analyses zijn nodig om dat ook na te gaan. Organisatieonderzoekers
stappen in een interessante tijd.

(1) In het blad Mens & Maatschappij hebben we meer organisatiemogelijkheden van blockchaintechnologie uitgewerkt. Bron: Dhondt, S. (2018). Blockchain en de toekomst van organiseren. M&M,
Vol. 93, No.3, 261-282.
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