
Workshop Bitcoin en Blockchain
Na succesvolle workshops afgelopen 
jaar organiseren we dit jaar nieuwe 
workshops Bitcoin en Blockchain in 
samenwerking met Thom Overbosch 
uit Burgum. Thom, die in het 
dagelijks leven student is en expert 
in de wereld van de cryptomunten, 
neemt je in 2 verschillende 
bijeenkomsten mee in deze 
wonderlijke nieuwe digitale wereld. 

Voor wie?
Speciaal voor ondernemers en professionals uit het 
netwerk van &Uzelf die zichzelf (en hun bedrijf) op het 
gebied van bitcoins en blockchain “aan de tijd” willen 
houden, organiseren we deze bijeenkomst(en). Je hoort 
elke dag wel berichten over bitcoins, mining, blockchain en 
energieverbruik. Maar wat zijn cryptomunten nu precies? 
En wat kun je er mee? Wat speelt er in de nieuwe digitale 
wereld en welke kansen, mogelijkheden (of bedreigingen) zijn 
er? Thom praat je bij als het gaat om ontwikkeling van deze 
digitale wereld en geeft je daarnaast praktische tips zodat je 
er zelf, als je dat wilt, mee aan de slag kunt.

 

Wat krijg je?
In deze workshop vertelt Thom over de techniek, de 
geschiedenis en de actualiteit van de blockchaintechnologie 
en cryptomunten. Hij legt de basisbeginselen uit en schetst de 
grote verbanden in de wereld en in de tijdgeest. Maar hij gaat 
ook concreet in op de werking van deze innovatieve technologie 
en legt uit wat je er mee kunt. En vertelt waarom het belangrijk is 
om dit te begrijpen.

Naast een brede basis aan kennis gaan we ook praktisch aan 
de slag. Hoe begin je, als je dat zou willen, met cryptomunten? 
Waar kun je veilig kopen en waar kun je deze cryptomunten 
veilig bewaren? En zelfs, waar kun je ze nu al gebruiken? 

Aan het einde van eerste bijeenkomst heb je een breed 
beeld gekregen van de innovatieve en snel groeiende 
cryptowereld. En kun je aan de slag. Om vervolgens, als 
je zelf ook op onderzoek bent uitgegaan, in een tweede 
bijeenkomst vragen te stellen en eventueel praktische hulp te 
krijgen. 

Praktische informatie

Thom Overbosch

   Locatie: De Molkfabryk in Burgum

  Kosten: 1 stempel of €149,- exl. btw

  Datum en tijd: 7 en 16 september van 9u00 tot 11u00

Doe je mee? Meld je dan aan!
www.enuzelf.nl  |  info@enuzelf.nl  |  06 533 764 56


