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Internet of Everything (IoE)                 
Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse 
(Analyse potentiële waarde) van IoE voor de 
publieke sector door Cisco

Inleiding
Net zoals breedband in de afgelopen decennia een belangrijke stimulans is geweest 
voor de economische groei, sociale insluiting en betere dienstverlening door 
de overheid, brengt het Internet of Everything (IoE) op dit moment veel nieuwe 
kansen — en risico's — met zich mee waarmee leidinggevenden in de publieke 
sector rekening moeten houden. Door de mogelijkheid om steeds meer sensors 
en actuators te verbinden met objecten of dingen op het internet, om steeds meer 
nuttige gegevens te extraheren en te analyseren en om die analyses vervolgens te 
gebruiken in geautomatiseerde en menselijke processen, worden niet alleen mensen 
met elkaar verbonden, maar ontstaat ook een gigantisch potentieel in alle sectoren.  

IoE biedt organisaties de mogelijkheid vele doelstellingen van het overheidsbeleid 
te realiseren, zoals verhoging van de economische groei, verbetering van de 
milieubescherming, openbare veiligheid, levering van overheidsdiensten en 
productiviteit. Deze voordelen brengen natuurlijk ook kosten met zich mee en 
mogelijke problemen met het overheidsbeleid. 

Voor overheden op alle bestuurslagen is nu het moment aangebroken om vast te 
stellen waar en hoe ze IoE op hun eigen gebied kunnen inzetten en welke rol IoE 
zou kunnen spelen bij het behalen van economische en sociale doelstellingen in 
ruimere zin. 

Om organisaties in de publieke sector een beter inzicht te geven in de kansen die 
IoE biedt, heeft Cisco onlangs een uitgebreide economische analyse uitgevoerd op 
basis van veertig instantiespecifieke praktijktoepassingen in de hele sector. Deze 
overkoepelende, bottom-up analyse van de publieke sector heeft betrekking op 
onderwijs, cultuur en amusement, transport, justitie en veiligheid, energie en milieu, 
gezondheidszorg, defensie en bedrijfsprocessen van de volgende generatie. Hier 
volgen de belangrijkste inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd.
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Inzicht 1: 
Internet of Everything zal de komende tien jaar (2013-
2022) naar verwachting $ 4,6 biljoen aan potentiële waarde 
genereren voor de publieke sector wereldwijd.
•	 Door nieuwe verbindingen mogelijk te maken tussen mensen, processen, data 

en dingen, kunnen overheden en overheidsinstanties over de hele wereld geld 
besparen, de productiviteit van werknemers verhogen en nieuwe inkomsten 
generen (zonder belastingen te verhogen), en tegelijkertijd meetbare voordelen 
scheppen voor burgers.

•	 De schatting van Cisco van $ 4,6 biljoen voor de publieke sector heeft betrekking 
op steden, instanties en verticale markten zoals de gezondheidszorg, het 
onderwijs en defensie. Dit bedrag is gebaseerd op een uitgebreide, bottom-up 
analyse van veertig praktijktoepassingen uit de publieke sector.

•	 Wanneer deze schatting van $ 4,6 biljoen voor de publieke sector wordt 
gecombineerd met de Cisco-schatting van $ 14,4 biljoen aan potentiële waarde 
van IoE voor de particuliere sector, komen we voor 2013-2022 uit op een totaal 
van $ 19 biljoen wereldwijd.

Inzicht 2: 
Van de $ 4,6 biljoen aan potentiële waarde voor de 
publieke sector in de komende tien jaar zal 70 procent 
instantiespecifiek zijn, terwijl 30 procent zal worden behaald 
door de algemene toepassing van IoE door alle instanties. 
•	 Voor de publieke sector kan de potentiële waarde als volgt worden gedefinieerd: 

“de waarde die door organisaties in de publieke sector kan worden gerealiseerd 
op basis van hun vermogen om in de loop van de komende tien jaar (2013-2022) 
de mogelijkheden van IoE te benutten”.

•	 De geraamde potentiële waarde voor de publieke sector omvat het volgende:

•	 Voordelen voor instanties, werknemers en burgers

•	 Meetbare resultaten voor burgers (zoals minder opstoppingen, verlaging van 
criminaliteit, enzovoort)

•	 Concrete kostenbesparingen, hogere inkomsten en toegenomen productiviteit

•	 Vergoedingen voor implementatie en operationele kosten

•	 In de geraamde potentiële waarde voor de publieke sector is geen rekening 
gehouden met:

•	 Diensten aan burgers door particuliere bedrijven

•	 Impact op de particuliere sector door publieke uitgaven
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Inzicht 3: 
De vijf belangrijkste drijfveren voor de potentiële waarde 
van IoE voor de publieke sector zijn: 1) productiviteit van 
werknemers, 2) verbindingen in de militaire defensie, 3) 
verlaging van kosten, 4) ervaring van burgers en 5) verhoging 
van inkomsten.
•	 Productiviteit van werknemers ($ 1,8 biljoen): verbeterde arbeidseffectiviteit 

voor nieuwe en bestaande diensten

•	 Verbindingen in de militaire defensie ($ 1,5 biljoen): viervoudig hefboomeffect 
dankzij verbeterd situatiebewustzijn en verbonden commandocentra, voertuigen 
en voorraden

•	 Verlaging van kosten ($ 740 miljard): verbeterde arbeidsefficiëntie; beter 
benutting van CapEx, waardoor de operationele kosten worden verlaagd

•	 Ervaring van burgers ($ 412 miljard): kortere “zoektijden”; verbetering van milieu; 
betere gezondheidsresultaten

•	 Verhoging van inkomsten ($ 125 miljard): betere mogelijkheden om het aanbod 
af te stemmen op de vraag; verbetering van controle en naleving

Inzicht 4: 
Meer dan twee derde van de potentiële waarde van IoE 
voor de publieke sector is gebaseerd op persoonsgerichte 
verbindingen (burgers). 
•	 Verbindingen van persoon tot persoon (samenwerkingsgericht) en van machine 

tot persoon/persoon tot machine (analysegericht) zullen 69 procent van de 
waarde van IoE voor de publieke sector voor hun rekening nemen.

•	 Verbindingen van persoon tot persoon omvatten onder andere telewerk, BYOD, 
leren via internet, mobiele samenwerking en het vermijden van reizen.

•	 Voorbeelden van verbindingen van machine tot persoon/persoon tot machine zijn 
smart parking, reactie op rampen en patiëntbewaking.

Inzicht 5: 
De $ 4,6 biljoen aan potentiële waarde van IoE voor de 
publieke sector is equivalent aan ongeveer een derde van 
de verwachte groei van de civiele arbeidsproductiviteit in de 
komende tien jaar. 
•	 De arbeidsproductiviteit in de publieke sector zal wereldwijd met ongeveer 

drie procent per jaar toenemen. Wanneer de civiele waarde die elk jaar wordt 
gegenereerd, wordt gedeeld door de verwachte jaarlijkse salariskosten, resulteert 
dit in een verbetering van 1 procent per jaar. De overige productiviteitsgroei 
is waarschijnlijk het gevolg van toegenomen training en het gebruik van niet-
verbonden middelen (“dark assets”).
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•	 Het budget van steden varieert, maar in veel gevallen wordt ongeveer de helft van 
het totale budget uitgegeven aan transport, openbare veiligheid en afvalbeheer. 
Op basis van de verwachte impact van IoE zou een stad de dienstverlening op de 
korte termijn kunnen verbeteren (of de kosten kunnen verlagen) met ongeveer vijf 
procent.

Inzicht 6: 
IoE levert nu al waarde voor de publieke sector. Bijvoorbeeld:
•	 Verlaging van de criminaliteit met 7 procent door slimme verlichting (Verenigd 

Koninkrijk)

•	 Besparing op reiskosten met 15 procent dankzij realistische videovoorziening 
(samenwerking via high-definition video, VS)

•	 Verlaging van de kosten voor afvalinzameling met 30 procent door het gebruik 
van sensors (VS)

•	 Besparing van $ 950 per verschijning voor het hof door gebruik van 
videotechnologie (VS)

Inzicht 7: 
95 procent van de totale potentiële waarde van IoE voor de 
civiele publieke sector wordt behaald door iets meer dan 
de helft (23) van de praktijktoepassingen die door Cisco zijn 
geanalyseerd. 
•	 Over de hele wereld telt de publieke sector 350 miljoen werknemers en de 

toepassingen van IoE waarmee de arbeidsproductiviteit wordt verbeterd, zijn enkele 
van de grootste. Deze toepassingen, in combinatie met de kansen in de onderwijs- 
en beveiligingssector, leverden de belangrijkste voordelen wereldwijd op.

•	 Voor federale overheidsinstanties vertegenwoordigt Next-Generation Workforce 
de grootste kans om IoE-waarde te realiseren.

Inzicht  8:  
Steden zullen bijna twee derde genereren van de totale 
civiele voordelen van IoE wereldwijd. Om de waarde te 
optimaliseren moeten steden ernaar streven toepassingen te 
combineren in plaats van deze individueel te benaderen. 
•	 Steden zullen de komende tien jaar 63 procent claimen van de totale civiele 

voordelen van IoE, in vergelijking met 22 procent voor staten/provincies en 15 
procent voor de overheid.

•	 Om de ROI op hun investeringen in energie en milieu te optimaliseren moeten 
steden strategieën toepassen voor het combineren van watermanagement, slim 
energienet, afvalbeheer, deeltjesmeting en bewaking uitstootgassen in plaats van 
deze afzonderlijk te implementeren.

•	 Publiek-private samenwerking biedt steden kansen om enerzijds de kosten 
te betalen en anderzijds de voordelen van IoE voor overheid, burgers en 
bedrijfsleven te vergroten.
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•	 Steden die te maken hebben met budgetbeperkingen, dienen zich met name 
te richten op IoE-toepassingen die inkomsten genereren, zoals smart parking, 
watermanagement en bewaking uitstootgassen — de “killertoepassingen” voor 
steden.

•	 Samenwerking tussen stedelijke functies en afdelingen (inclusief het delen van 
resources) is van essentieel belang om optimaal te profiteren van de voordelen 
die IoE biedt.

Inzicht  9: 
Om waarde te realiseren op basis van IoE moeten 
organisaties in de publieke sector zich strategische, culturele 
en operationele vragen stellen.
•	 Leiderschap: wat zijn de meest waardevolle IoE-kansen? Waar moet ik 

beginnen? Wat is de visie voor de lange termijn?

•	 Governance: hoe gaan we een gedeelde IoE-infrastructuur financieren? Hoe 
meten we succes?

•	 Competentie: welke vaardigheden moeten we ontwikkelen om IoE-waarde te 
realiseren? Welke partners moeten daarbij worden betrokken?

•	 Technologie: welke IoE-toepassingen zullen onze platforminvesteringen 
financieren?

Inzicht 10: 
Leidinggevenden in de publieke sector hebben nu een 
unieke kans om actie te ondernemen in plaats van alleen te 
reageren. Om te beginnen moeten ze het volgende doen:
•	 Vaststellen welke IoE-mogelijkheden hun organisatie op dit moment heeft

•	 Optimaal gebruikmaken van de aanvullende inzichten van leidinggevenden van 
zowel dienstverlening als IT

•	 Gebieden identificeren die belangrijke IoE-kansen bieden en een IoE-visie 
opstellen

•	 Contacten leggen met andere organisaties om de voordelen van IoE-platforms te 
delen

•	 Een “IoE-cultuur” scheppen door werknemers te stimuleren mogelijkheden te 
bedenken voor het verbinden van wat nog niet verbonden is
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