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Lokale digitale munten als 
beleidsondersteuning en stimulans 

voor uw lokale economieBelfius

theStudio
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The Studio – 100% dochter van Belfius Bank & Verzekeringen

VERMARKTING VAN DIGITALE EXPERTISE VAN BELFIUS

De opportuniteiten grijpen om de digitale kennis en expertise van Belfius te

exporteren naar klanten en andere industrietakken.

INTERNATIONALE AANWEZIGHEID

De mogelijkheid evalueren om ook geografisch expansie na te streven

door gebruik te maken van technologie

ECOSYSTEEM STRATEGIE

Investeren in de ontwikkeling van ecosystemen om Belfius’ produkten en

diensten optimaal in de markt te zetten

INNOVATIE

Een voedingsbodem vormen om via een innovatieve manier van werken snel

het potentieel van nieuwe technologieën te kunnen testen en inschatten

theStudio



1. Globale wereld en lokale munten

2. Live use case : Buck-e

3. Concept case : CityVouchers / Stadsbonnen

4. Ecosystem case : lokale munt & identiteit

Vandaag op het menu



De wereld rondom ons…

DUURZAAMHEID

• Het klimaatdebat blijft “brandend” actueel

• Gedragsverandering of technologie als redder ?

• Meer dan 7000 lokale overheden verspreid over 57 landen binnen 
de EU engageerden zich tot het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.  Maar hoe komt de lokale overheid zijn 
engagement en burgemeesterconvenant na? 



LOKALE 
ECONOMIE

• The future is urban, 65% van de bevolking zal in 2040 in een stad 
wonen (47% in 2000)

• De lokale economie beleeft moeilijke tijden

• De winkelleegstand is verdubbeld in 10 jaar 

• De fysieke winkel komt in moeilijkheden door de grote online 
shopping giganten.

• Het community gevoel binnen steden en gemeentes neemt af door 
individualisering en globalisering. Hoe kunt u uw burgers warm 
maken voor een gemeenschappelijk doel? 

De wereld rondom ons…



DIGITALE 
MUNTEN

• De lokale munt wint steeds meer aan populariteit. Nantes, Beieren, 
Bristol hebben al jaren een lokale munt

• Gemeenschapsgeld met een doelstelling, vaak gebruikt als 
beloning van positief gedrag.

• Een lokale munt verlaat de gemeente of stad niet, is dat te 
programmeren? 

• Kan het efficiënt en digitaal op smartphone of betaalkaart?

• Belfius als e-money licentie provider, vertrouwen via de bancaire 
partner.

De wereld rondom ons…



BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGIE

• De blockchain hype neemt af, het aantal projecten neemt evenwel 
toe. Deze projecten zetten in op hogere efficiëntie van processen in 
een bedrijfscontext (financiële wereld, supply chain beheer,…)

• Concrete live toepassingen blijven beperkt in aantal, zeker deze met 
directe impact op mensen zoals u en ik

• Van blabla tot doen: het is makkelijk om iets te maken dat werkt, 
maar moeilijk om iets te maken dat na een probleem verder kan

• The Studio is uniek in België als provider van live blockchain 
applicaties met focus op de (lokale) overheid in al haar facetten

De wereld rondom ons…



Lokale digitale munt als sluitsteen

De invoering van een beloningsbeleid om maatschappelijk wenselijk gedrag van 
burgers te sturen, te stimuleren en te meten.

Lokale munt uitbrengen die de gemeente of stad nooit verlaat en waarvan u zelf 
bepaalt waaraan ze kan worden gespendeerd.

Participatiemogelijkheden om burgers opnieuw dichter bij elkaar te brengen en 
spelenderwijs te gaan voor een collectieve uitdaging.

Lokale digitale munten als beleidsondersteuning 
en stimulans voor uw lokale economie



Toepassingen van lokale digitale munten

Fietsen
stimuleren

Lokale economie
stimuleren

Vrijwilligerswerk 
stimuleren

Minder afvalverbruik
stimuleren

Duurzame investeringen 
stimuleren



1. Globale wereld en lokale munten

2. Live use case : Buck-e

3. Concept case : CityVouchers / Stadsbonnen

4. Ecosystem case : lokale munt & identiteit

Vandaag op het menu
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“Zoveel drukte… ik breng ze veiliger naar school met de auto.”
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Sensor

Een sensor wordt 
geïnstalleerd op de fiets van 

de kinderen of aan hun 
sleutelhanger. 

Betalingsmiddel

Deze digitale munt kan 
bijvoorbeeld als 
betalingsmiddel 

worden gebruikt op de 
kermis, in het 

zwembad

Geregistreerd

Elke keer ze op school 
aankomen zal dit 

geregistreerd worden en 
zal een digitale munt 
toegekend worden

+2Km

-C02

+6€
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Bonheiden

PeerSchelle
Koksijde

Izegem*

* Na Kerst

Zemst

Asse

Live
In opstart
Raam ovk voor groepsaankoop
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Lokale economie
Stimuleren van de lokale 
handel. 

Veilig
Meer verkeersveiligheid aan 
de schoolpoorten door minder 
auto’s

Zuiver
Betere luchtkwaliteit aan de 
scholen door minder CO2 
uitstoot

Gezond
Brengt en houdt zoveel 
mogelijk leerlingen in 
beweging

Een mobiliteitsoplossing die 
kinderen stimuleert om met de fiets 
of te voet naar school te gaan.

Dit digitale platform stelt leerlingen in staat om een 
digitale munt te verzamelen elke keer wanneer ze naar 
school wandelen of fietsen.
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Fietshelm & fluohesje

Extra belonen bij het dragen 
van een fietshelm en/of een 

fluohesje

Woon-werk verkeer

Personeel stimuleren om met 
de fiets te gaan werken

Notificatie ouders

Melding bij aankomst

Veilige routes

Extra belonen indien 
bepaalde veilige fietspaden 
of routes worden gevolgd

Klimaatrapportering

Rapportering rond CO2 -
uitstoot van het grondgebeid



Toepassingen van lokale digitale munten

Fietsen
stimuleren

Lokale economie
stimuleren

Vrijwilligerswerk 
stimuleren

Minder afvalverbruik
stimuleren

Duurzame investeringen 
stimuleren



1. Globale wereld en lokale munten

2. Live use case too : MIWA MyWaste

3. Concept case : CityVouchers / Stadsbonnen

4. Ecosystem case : lokale munt & identiteit

Vandaag op het menu



Visualisatie van 
huishoudelijke
afvalproductie

Real-time en
gepersonaliseerde

analytics

Beloning met een digitale
munt

Beter doen dan het 
gemiddelde gezin -

gamification

Webshop

Link naar webshop met 
betaling in een digitale

munt

One-stop shop

§ Betaling van 
afvalfacturen

§ Zwerfvuil notificaties
§ Klachtenbeheer

MYWASTE



Toepassingen van lokale digitale munten

Fietsen
stimuleren

Lokale economie
stimuleren

Vrijwilligerswerk 
stimuleren

Minder afvalverbruik
stimuleren

Duurzame investeringen 
stimuleren



1. Globale wereld en lokale munten

2. Live use case too : MIWA MyWaste

3. Concept case : CityVouchers / Stadsbonnen

4. Ecosystem case : lokale munt & identiteit

Vandaag op het menu



Stadsbonnen zijn vandaag populair… deze stadsbonnen bestaan vaak in papieren vorm, wat fricties 
met zich meebrengt

De beperkte 
openingsuren 

van het 
verkooppunt

1 2 3 4

Hoge 
administratieve 

werklast

Kans op fraude
en fouten

Geen teruggave van 
het restbedrag door 

handelaars





Hier is de Bomma! 
Ze is blij met haar kleinkinderen
en plant met haar pensioentje
nauwkeurig de geschenken voor
verjaardagen.
Voor haar oudste kleindochter, 
Francine, weet de Bomma niet 
zo goed wat te kopen.

Gelukkig kent de Bomma onze 
stadsapp, waarmee ze een
Kdo-bon kan verzenden aan
Francine. Zo kan haar
kleindochter in haar stad
kopen wat haar hartje begeert.



Volg even mee hoe de 
Bomma een Kdo-bon 
schenkt aan Francine.

Eerst kiest de Bomma
hoeveel ze wil

besteden voor de 
verjaardag van haar

kleindochter.



Natuurlijk kan de 
Bomma een thema

kiezen, een
persoonlijke boodschap

wil ze ook wel
toevoegen.



De Bomma kan even
valideren of alles naar

wens is opgemaakt.

Dan gaat ze over naar de 
betaling van de Kdo-bon.



De Bomma kiest
wanneer ze de Kdo-bon 

wil verzenden.

En hoe ze die aan
Francine wil bezorgen.

E



Op haar verjaardag
ontvangt Francine de 

Kdo-bon van de Bomma! 
Een schot in de roos.



Dankzij een handig kaartje of 
een lijstje in de app, gaat
Francine na waar ze haar
Kdo-bon kan verzilveren.



In de vintage shop die ze bezoekt, vindt ze al snel
haar gading.Bij het betalen, geeft ze in de app 
aan hoeveel van de Kdo-bon ze wil besteden.



Francine toont aan de winkelier
de betalingsbevestiging die ze

in de app ontving.

De handelaar ziet in zijn overzicht
dat hij inderdaad de betaling

ontvangen heeft.



Francine kan haar openstaande saldo handig
raadplegen in de app. Zo ziet ze steeds in welke lokale

winkels ze met haar Kdo-bon terecht kan.
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“Proof of Value” van de Stadsbon
in samenwerking met Roeselare en HOWEST.
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Waarom blockchain?
Waarom blockchain technologie?

• WYSIWIS : What You See Is What I See

• Vertrouwen in de technologie, eerder dan in de partners

• Onweerlegbaar vastleggen van informatie

• Tegengaan van “double spend” / fraude

• Onderbouw van een schaalbare, deelbare infrastructuur



De stadsbon samengevat

Digitaal 100 % cadeaugevoel

De stadsbon kan online 
of via de mobiele app 
gekocht, verstuurd en 
gespendeerd worden. 
* Offline papieren flow 
is ook nog mogelijk * 

Door persoonlijke foto’s, 
video’s en boodschappen 

maximaliseren we het 
cadeaugevoel voor de 

gelukkige! 

Snel & veilig

Het blockchain 
betaalplatform 

garandeert snelle en 
veilige betalingen! 

Geen werklast stad

De stad moet niet meer 
tussenkomen in de verkoop 
en terugbetalingen, maar 
krijgt wel een uitgebreid 

overzicht hoeveel bonnen in 
omloop zijn, waar ze 

gespendeerd worden, etc. 
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stimuleren

Lokale economie
stimuleren
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Nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden



Een centraal digitaal platform?

One app to rule them all



Of een decentrale digitale bouwsteen?

Lokale munt



Aanname : decentrale context levert meer waarde voor blockchain

Verantwoordelijkheid?
Marketing?

Operationeel?
Strategie?

Data?
Winst?

Centraal digitaal platform Decentrale digitale bouwsteen



Besluit : decentrale digitale bouwsteen in een ecosysteem

Lokale munt

App X App Y App Z



Een profiel in elke applicatie?

App X App Y App Z



Of een meer gecentraliseerde aanpak?

App X App Y App Z

Identiteitsbeheer



Aanname : centrale identiteit levert meer waarde voor de gebruiker

GDPR?
Overal aanmelden?

Overal updaten?
Hoeveel paswoorden?

Wie doet wat met data?

Decentrale identiteit Centrale identiteit



Besluit : centrale, gedeelde en unieke identiteit in een ecosysteem

Unieke identiteit Lokale munt

App X App Y App Z



Doel : een ecosysteem op basis van lokale munten en identiteit …



… om beleid en lokale economie te ondersteunen.

theStudio

Beleid
Lokale handel



theStudio



Als je snel wil gaan, ga alleen.
Als je ver wil gaan, ga met een groep.



Inleven Bepalen Ontwerpen Prototype Test

Leer je publiek kennen 
door middel van 
observatie en interviews
“Waar hecht de gebruiker 
belang aan?”

Ontwikkel een visie die 
de noden van de 
gebruiker centraal stelt
“Wat zijn de pijnpunten?”

Brainstorm over 
oplossingen. Herwerk 
waar nodig.
“Hoe kunnen we de 
pijnpunten oplossen?”

Bouw & presenteer een 
representatie van de 
mogelijke oplossing.
“Hoe stel ik mijn idee best 
voor?”

Deel de oplossing 
regelmatig & vraag 
feedback.
“Wat werkt & wat niet?”

Hoe kan The Studio bijdragen aan uw idee?

• een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve 
manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te 
ontwikkelen

• een methodiek om problemen vanuit gebruikersbehoeften te definiëren



Toepassingen van lokale digitale munten

Fietsen
stimuleren

Lokale economie
stimuleren

Vrijwilligerswerk 
stimuleren

Minder afvalverbruik
stimuleren

Duurzame investeringen 
stimuleren

Uw idee 
hier?



theStudiowww.thestudio.digital
info@thestudio.digital

Verena Goris
Paulien Verkest

Ronny Neckebroeck
Ruben Gevaert

Koen Vingerhoets

Wij zijn The Studio

Lokale digitale munten als beleidsondersteuning en 
stimulans voor uw lokale economie.


