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2Tokens en Dusk Network maken TWO token
voor educatie platform
Een interactieve token-ervaring om blockchain kennis te vergroten

Amsterdam, 16 juni 2020 - Dusk Network is een van de faciliterende partners in de

Stichting 2Tokens, geïnitieerd om de weg naar tokenisatie te vergroten. In samenwerking met

internationale partners biedt het 2Tokens platform educatieve informatie en concrete use cases.

In oktober 2019 is Dusk Network toegetreden tot de 2Tokens adviesraad om het

toonaangevende ecosysteem initiatief in Nederland te ondersteunen. Het business team heeft

vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in de R&D-fase van het initiatief, wat resulteerde in

de lancering van drie afzonderlijke 2Tokens-projecten.

Dusk Network faciliteert de technologie en infrastructuur voor de TWO utility token. Een van

de redenen voor de keuze van Dusk Network is de privacy-vriendelijke technologie. Met dit

voorbeeld toont de stichting aan dat het binnen het huidige regulering landschap ook al

mogelijk is om betekenisvolle tokens te creëren. 

Verkoop TWO token van start tijdens Dutch Blockchain
Conference op 16 juni

De realisatie van de TWO utility token is een gezamenlijke inspanning van CMS, 2Tokens, Dusk

Network, Rabobank, WatsonLaw, DataFloq en YesDelft! De token is vanaf vandaag te koop.

Tijdens de DBC 2020 conferentie wordt de realisatie van de token, evenals uitdagingen en

kansen, besproken door Dusk Networks' Jelle Pol, Olivier Rikken en Dr. Mark van Rijmenam.

Voor €1 kan een TWO token worden gekocht in de webshop en geruild voor 2Tokens diensten,

die worden vastgepind op educatie over tokenisatie: denk aan een 2Tokens lidmaatschap,

webinars, summits en meer.

⏲

https://dusknetwork.pr.co/
https://www.2tokens.org/shop


In de aanloop naar dit evenement werden tevens 2Tokens Studio Sessions opgenomen. In deze

sessies vonden gesprekken plaats over het maken van deze utility token en de voordelen en

uitdagingen van tokenisatie. Door het gemak van het uitgeven van een token, gefaciliteerd door

de juiste technologie en het juiste token framework, stimuleert het project bedrijven om hun

eigen (utility) token te creëren. 

Toekomst educatie op het gebied van tokenisatie gefinancierd via
TWO 

Simpel gezegd: het kopen van de TWO token zal helpen bij de financiering van het onderwijs op

het gebied van tokens. De roadmap voor de projecten van 2Tokens is als volgt: 

Na de eerste tokenverkoop zal er exclusieve inhoud voor de leden beschikbaar worden

gesteld.

Tokens kunnen worden gekocht tot de 2Tokens summit in Q4, exacte datum is afhankelijk

van COVID-19 ontwikkelingen.

Samen met partners zoals Dutch Blockchain Coalition zal meer inhoud worden gecreëerd op

het gebied van tokenisatie. 

Ondersteuning van banken

ABN Amro ondersteunt het 2Tokens-project en de TWO-token verkoop vanuit een educatief

oogpunt. De steun van banken als ABN Amro laat zien dat de traditionele banken steeds meer

investeren in het innoveren van de financiële sector.

Martijn Siebrand: "Het 2Tokens-project geeft een zeer goed beeld van wat
penningen zijn en hoe je het zelf kunt toepassen. Bij ABN Amro begrijpen en
onderschrijven we het belang van digitale middelen en innovatie.

Internationale ondersteuning voor educatieve boodschap over
standaardisatie in tokenisatie

https://www.2tokens.org/studio
https://dutchblockchaincoalition.org/


De 2Tokens organisatie is onlangs lid geworden van de InterWork Alliance (IWA), een

organisatie die zich aansluit bij de wereldwijde inspanningen om token-ecosystemen

wereldwijd te standaardiseren. Voorzitter IWA en hoofdarchitect van Microsoft Marley Gray,

deelde ook zijn enthousiasme voor het 2Tokens initiatief en de Dusk Network privacy-proof

technologie.

Jelle Pol, bestuurslid 2Tokens en Dusk Network Business Lead: "Het 2Tokens
project toont de toegevoegde waarde van tokenisatie en maakt de financiering
van producten en diensten efficiënter, eenvoudiger en transparanter. Het TWO
project voldoet aan de standaardisatie voor tokenisatie en de samenwerking
met IWA is een kans voor een snellere internationale inzet van tokenisatie".

Over Dusk Network

Dusk Network is de privacy blockchain voor financiële toepassingen. Een nieuwe standaard

voor compliance, controle en samenwerking. De missie is om elke grote onderneming in staat te

stellen op schaal samen te werken, te voldoen aan compliance-eisen en ervoor te zorgen dat

persoonlijke en transactiegegevens vertrouwelijk blijven. Bedrijven gebruiken de Dusk Network

blockchain om tokens uit te geven, te handelen en samen te werken via slimme contracten.

Nederlandse scale-up Dusk Network is opgericht in 2018 en gevestigd in Amsterdam. 

Voor meer informatie naar www.dusk.network of Twitter en LinkedIn. 

Over 2Tokens

Het 2Tokens project belicht het pad naar Tokenizering in Nederland. De oplevering van het

project is een duidelijke routekaart om waarde uit tokens te realiseren voor de BV Nederland.

Het doel is het creëren van eenduidigheid omtrent token financiering. Daarom zijn we een

publieke organisatie die gesteund wordt door een diverse community, bestaande uit

technologiebedrijven, beleidsmakers, financiële adviseurs, banken, en juridische experts en

academici. Het project wordt gesponsord door de Europese Unie en is een samenwerking

tussen Blocklab (Haven van Rotterdam), YES!Delft (Incubator, Technische Universiteit Delft),

en LIFT-OFF (Open Data Economy) met de ondersteuning van Erasmus Universiteit

Rotterdam, Techleap, de overheid, en verschillende spelers uit de industrie. De ambitie van

2Tokens is het creëren van bewustzijn in de samenleving, het stimuleren van relevante

discussies, en het samenbrengen van kennis/expertise om zo de barrières voor tokenizering te

verminderen en de sociale voordelen te realiseren.

https://www.2tokens.org/blog/iwa
https://dusk.network/
https://twitter.com/DuskFoundation
https://www.linkedin.com/company/dusknetwork/


OVER DUSK NETWORK

Dusk Network is an open source and enterprise-grade platform for the financial sector. Dusk Network is used to
create tokenized representations of assets and securities. It uniquely offers fast and confidential transactions on
a global ledger that is provably safe.

Voor meer informatie: 2tokens.org

Dusk Network
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