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Internet of Everything (IoE)
Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête  
IoE Value Index (Index voor IoE-waarde)  
onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen

Inleiding
Door de steeds snellere veranderingen wereldwijd vragen vele leidinggevenden zich af: “Hoe 
kan ik waarde creëren voor mijn bedrijf, zowel nu als in de toekomst?” en “Hoe kan ik profiteren 
van het Internet of Everything (IoE) om innovatie te stimuleren en onze concurrentiepositie te 
verbeteren?” 

Begin 2013 stelde Cisco vast dat IoE – de netwerkverbinding van mensen, processen, 
gegevens en dingen – de komende tien jaar (2013 – 2022) $ 14,4 biljoen aan totale potentiële 
waarde zal opleveren. Om leidinggevenden te helpen zoveel mogelijk van die waarde te 
realiseren, heeft Cisco onlangs een nieuw, grensverleggend onderzoek gestart met de titel 
IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) waaruit blijkt dat in 2013 $ 1,2 biljoen aan potentiële 
waarde ‘voor het grijpen ligt’. 

De IoE Value Index is gebaseerd op een enquête onder circa 7.500 zakelijke en  
IT-besluitvormers die werkzaam zijn bij bedrijven in twaalf van de grootste economieën ter 
wereld (Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, Mexico, Rusland, 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Naast het bepalen van de potentiële waarde 
op kalenderjaar, verschaft de Index ook waardevolle inzichten die leidinggevenden in staat 
stellen hun bedrijven te transformeren en te positioneren om op die manier zowel dit jaar als in 
de komende jaren meer potentiële IoE-waarde te verzilveren. 

Inzicht nr. 1:  
Naar verwachting zal het Internet of Everything in 2013 
ten minste $ 613 miljard aan wereldwijde bedrijfswinsten 
genereren.
Deze winsten worden gerealiseerd door bedrijven wereldwijd die het Internet of Everything 
optimaal inzetten om hun activiteiten efficiënter te laten verlopen en nieuwe en/of verbeterde 
klantervaringen te bieden. 
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Inzicht nr. 2:  
Bedrijven kunnen deze winsten bijna verdubbelen door 
bedrijfspraktijken, klantbenaderingen en technologieën toe te 
passen die beter gebruikmaken van IoE.
Hoewel IoE verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de bedrijfswinsten, kan in 2013 
nog eens $ 544 miljard worden verzilverd als bedrijven hun strategieën aanpassen om nog 
meer van IoE te profiteren.

Inzicht nr. 3:  
Traditionele bedrijfsvoordelen verdwijnen als sneeuw voor de 
zon.
•	 Bedrijven in ontwikkelde markten genereren momenteel het grootste deel van de  

IoE-waarde. Van de landen die in het onderzoek zijn meegenomen, verzilveren Duitse 
bedrijven bijvoorbeeld het hoogste percentage waarde (62,3%), gevolgd door Japan 
(57,3%). Bedrijven in opkomende markten verzilveren over het algemeen een lager 
percentage van de potentiële IoE-waarde. Bedrijven in Mexico realiseren bijvoorbeeld het 
laagste percentage (gemiddeld 47,1%) in het onderzoek. Het kleine verschil (15,2%) tussen 
de hoogst en laagst scorende landen geeft echter de gelijkwaardigheid van bedrijven 
wereldwijd aan. 

•	 Vele bedrijven in ontwikkelde landen hebben decennia lang flink in IT geïnvesteerd en 
hebben daardoor uitgebreide ervaring in het implementeren van de typen technologieën 
die de basis van IoE vormen, zoals samenwerkingstools, industriële automatisering, 
sensoren en analysehulpmiddelen. Om de concurrentie in opkomende markten voor te 
blijven, moeten bedrijven echter blijven investeren in de technologieën (en in de mensen en 
proces-enablers) die toekomstig succes in de IoE-economie mogelijk maken.

Inzicht nr. 4:  
De concurrentie zal toenemen naarmate IoE het speelveld 
tussen grote en kleine bedrijven wereldwijd gelijker maakt. 
Gezien het niveau van evidente gelijkwaardigheid, is er potentieel voor een ware 
concurrentiestrijd binnen praktisch elke branche. Middelgrote ondernemingen en bedrijven 
uit opkomende economieën vormen een enorme en groeiende uitdaging voor gevestigde 
bedrijven binnen de markt.

•	 Middelgrote ondernemingen (500 tot 1.999 medewerkers) verzilveren procentueel zelfs iets 
meer potentiële waarde dan grote ondernemingen met ten minste 10.000 medewerkers 
(respectievelijk 54,1% en 52,4%).

•	 Bedrijven in opkomende markten hebben meer vertrouwen in hun vermogen om IoE-waarde 
te genereren. Op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 10 staat voor ‘zeer veel vertrouwen’, 
gaven leidinggevenden uit opkomende markten gemiddeld een 7,8, terwijl leidinggevenden 
uit ontwikkelde markten bleven steken op 6,7. Veel van deze landen, zoals Brazilië, China 
en India, hebben de laatste jaren hun IT-investeringen aanzienlijker sneller verhoogd 
dan het wereldwijde gemiddelde. Bovendien kunnen bedrijven in opkomende markten 
technologische IoE-drijfveren, zoals cloudservices en mobiliteit, inzetten om snel terrein 
te winnen op bedrijven in ontwikkelde markten die niet voorop lopen bij de innovatie en 
adoptie van technologie.
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Inzicht nr. 5:  
IT-intensieve sectoren verzilveren een hoger percentage  
IoE-waarde. 
•	 Bedrijven werkzaam in de sectoren Hightech en telecommunicatie (65,4%) en Financiële 

dienstverlening (60,5%) realiseren een hoger percentage potentiële IoE-waarde in 2013 
dan bedrijven in sectoren die minder IT-intensief zijn.

•	 Bedrijven werkzaam in de sectoren Productie, Energie en Detailhandel hebben het kleinste 
aandeel aan potentiële waarde gegenereerd, maar hebben tevens het grootste potentieel 
om concurrentievoordeel te behalen.

Inzicht nr. 6:  
Leidinggevenden in de landen die in het onderzoek zijn 
meegenomen, verwachten banengroei en salarisverhoging 
als gevolg van IoE.
•	 47% van de leidinggevenden is van mening dat IoE zal leiden tot hogere salarissen bij hun 

bedrijven; slechts 6% verwacht dat salarissen zullen dalen. Dit is met name het geval in 
opkomende markten.  

•	 33% van de leidinggevenden is van mening dat IoE zal leiden tot meer werkgelegenheid 
binnen hun bedrijven; 28% denkt dat eerder sprake zal zijn van banenverlies. 
Leidinggevenden in ontwikkelde landen zijn wel positief maar toch voorzichtiger in hun hoop 
op banengroei.  

Inzicht nr. 7:  
Leidinggevenden zijn van mening dat IoE hun bedrijven 
veiliger zal maken. 
•	 Informatie en fysieke beveiliging worden beschouwd als de primaire negatieve punten van 

de toegenomen connectiviteit als gevolg van IoE.  

•	 Toch is 50% van de respondenten van mening dat IoE informatie veiliger zal maken; slechts 
19% vreest dat informatie juist minder veilig zal worden. 

Inzicht nr. 8:  
Hoewel technologie van essentieel belang is, zijn het mensen 
en processen die het verschil maken. 
Hoewel gegevensanalyse een belangrijke enabler van IoE is, zijn ‘gegevens’ zelf 
alomtegenwoordig en vormen deze op zich geen onderscheidende factor.

•	 De analyse van Cisco laat zien dat de kwaliteit van de technologie-infrastructuur en de tools 
van een bedrijf de belangrijkste factor vormen bij het bepalen van de hoeveelheid waarde 
die wordt gerealiseerd. Een krachtige technologische basis is op zich onvoldoende, maar is 
wel vereist om een bedrijf potentiële waarde te kunnen laten verzilveren.   

•	 De combinatie van ‘mensen’ en ‘proces-enablers’ vertegenwoordigt echter meer dan de 
helft van de totale gegenereerde waarde. Dat zijn de concurrerende mogelijkheden waar 
leidinggevenden zich op moeten richten. Met name managementpraktijken waarbij mensen 
centraal staan en krachtig informatiebeheer staan boven aan de lijst met prioriteiten.  
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leidinggevenden deze 
innovaties inzetten 
om de waarde van 
IoE te maximaliseren 
doorslaggevend.  

Inzicht nr. 9:  
De grootste uitdaging: innovatie inzetten om bedrijfsvoordeel 
te behalen. 
Steeds meer bedrijven krijgen toegang tot technologie en innovaties die het speelveld gelijk 
maken (bijvoorbeeld cloudcomputing). Daarom is de manier waarop leidinggevenden deze 
innovaties inzetten om de waarde van IoE te maximaliseren doorslaggevend. Binnen dat kader 
zijn volgens respondenten de drie grootste uitdagingen bij het genereren van IoE-waarde:

1. Investeren in de juiste technologische infrastructuur en functionaliteit

2. Nieuwe technologieën integreren met verouderde IT-omgevingen

3. Processen bijwerken om nieuwe technologieën te kunnen omvatten

Inzicht nr. 10:  
Bedrijven moeten investeren in de juiste IoE-mogelijkheden 
om hun concurrentievermogen te verbeteren. 
Cisco heeft meerdere gebieden geïdentificeerd die kansen bieden voor bedrijven in sectoren 
met het grootste potentieel om te profiteren van IoE. Deze bedrijven moeten zich op de 
volgende IoE-mogelijkheden focussen om de meeste waarde te genereren:

•	 Productiebedrijven: gegevensanalyse in real-time en in meerdere dimensies, geïntegreerde 
videosamenwerking, extern volgen van fysieke activa, inzet van intelligente robots

•	 Energiebedrijven: integratie van sensorgegevens, mogelijkheid experts te lokaliseren 
wanneer sprake is van enorme afstanden tussen experts en energieproducerende bronnen, 
voorspellende analyses 

•	 Detailhandel: gegevensvisualisatie en voorspellende analyses, BYOD, locatiegebaseerde 
marketing
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