
De impact van de cloud op                             
IT-consumptiemodellen                                          
Inzichten van het Cisco/Intel-onderzoek naar 4.226 
IT-leiders in 18 bedrijfstakken en 9 belangrijke 
economieën

Inleiding
In de afgelopen jaren heeft de explosieve groei van het internet geleid tot zowel 
grote kansen als nieuwe uitdagingen voor IT-leiders. Er is echter een nog grotere 
transformatie aan de gang in de vorm van het "Internet of Everything" (IoE), dat 
door Cisco wordt gedefinieerd als de netwerkverbinding tussen mensen, processen, 
gegevens en dingen.

Cisco schat dat er in het jaar 2000 "slechts" ongeveer 200 miljoen dingen met 
internet waren verbonden. Als gevolg van ongekende innovatie op allerlei gebied, 
inclusief video, mobiliteit, sociale media en de cloud, is dit aantal nu gestegen 
tot rond de 10 miljard en tegen 2020 wordt een enorme stijging tot 50 miljard 
verbonden apparaten verwacht. Door te verbinden wat nog niet verbonden is, zal 
het IoE de komende jaren nieuwe bronnen van waarde voor organisaties creëren 
(http://www.internetofeverything.com). De cloud, als democratiserende kracht 
achter waardevermeerdering door IT, zal een van de belangrijkste factoren worden 
die het IoE mogelijk maken.

Hoewel het groeitraject van de cloud uitgebreid in kaart is gebracht, is nog relatief 
onduidelijk hoe de cloud van invloed zal zijn op IT-organisaties zelf, en op hun taken, 
structuur en strategieën. Cisco® Consulting Services heeft in samenwerking met 
Intel® gepoogd exact aan te geven hoe de cloud een drijfveer voor verandering 
is binnen IT. In het onderzoek "Impact van de cloud op IT-consumptiemodellen" 
worden de enorme IT-veranderingen bekeken in alle belangrijke fasen van de 
levenscyclus van consumptie: hoe bedrijven IT plannen, inkopen, implementeren, 
gebruiken en beheren. Als leiders een duidelijker beeld krijgen van waar en hoe de 
cloud IT-consumptiepatronen verandert, kunnen ze strategieën optimaliseren om 
op deze verandering in te spelen en de services te leveren die hun bedrijven nodig 
hebben.

Een van de duidelijkste 
gevolgen van deze 
cloudgestuurde verandering 
is de opkomst van 
bedrijfsonderdelen (Lines of 
Business, LoB's) — human 
resources, verkoop, R&D 
en andere onderdelen die 
eindgebruikers zijn van IT 

— in de hoedanigheid van 
zowel directe consumenten 
van cloudgebaseerde 
services, als van steeds 
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bedrijven.   
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Een van de duidelijkste gevolgen van deze cloudgestuurde verandering is de opkomst 
van bedrijfsonderdelen (Lines of Business, LoB’s) — human resources, verkoop, R&D 
en andere onderdelen die eindgebruikers zijn van IT — in de hoedanigheid van zowel 
directe consumenten van cloudgebaseerde services, als van steeds belangrijkere 
beïnvloeders van de IT-agenda van bedrijven. De cloud maakt verbazingwekkende 
technologische innovaties mogelijk, waarvan er vele buiten het kader van de 
traditionele "IT-organisatie" plaatsvinden. Het zogenaamde BYOD-fenomeen (Bring 
Your Own Device) (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html) is slechts 
één voorbeeld van deze evolutie naar een nieuwe, organisatorische IT-dynamiek (zie 
afbeelding 1). Naarmate de cloud de overstap vereenvoudigt, de IT-kapitaalkosten 
vermindert en tegelijkertijd bronnen van potentiële innovatie verschaft aan LoB's, 
verandert de relatie tussen het bedrijf en IT grondig.

Afbeelding 1. Drijfveren van IT-verandering.

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013

In een wereld van vele clouds beschikken bedrijven over allerlei opties voor het 
gebruik van cloudoplossingen in de verschillende fasen van de levenscyclus van 
IT. Of het nu gaat om een complete stack van private cloudvoorzieningen, of om 
één ondernemingstoepassing die via een openbare cloud als een service wordt 
geleverd, er is een enorme dynamiek in het landschap van leveranciers van 
cloudoplossingen en een ongekend brede keuze voor bedrijven als consumenten 
van IT. In dit licht bezien was het algemene doel van het onderzoek de grote lijnen 
aan te geven: wat gebeurt er nu, hoe denken leiders dat IT in de toekomst zal 
worden gebruikt (ingekocht, beheerd, ondersteund) en wat betekent dit voor hun 
organisaties? 

Wat is het dan dat IT-leiders moeten weten over de rol van LoB's in de levenscyclus 
van IT-consumptie in de toekomst? Hoe zien besluitvormers deze omwenteling in 
hun organisaties? Hoe zullen IT-organisaties er over drie jaar uitzien? Wat moeten 
IT-leiders doen om te zorgen dat ze relevant blijven voor het bedrijf? Het antwoord 
op deze vragen is van kritiek belang als IT een uitgebreide rol wil blijven spelen bij 
het stimuleren van innovatie en bedrijfsflexibiliteit.
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De cloud, hetzij openbaar, 
private of hybride, heeft 
met 23% al een redelijk 
groot aandeel in de totale 
IT-uitgaven van onze 
respondenten.  

Pagina 2      © 2013 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 
Intel, het Intel-logo en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS 
en/of andere landen.

http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html


Samenvatting
Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen:

•	 In de ogen van IT-besluitvormers is de cloud een goede zaak. Ondanks de 
uitdagingen en de ontwrichting die de cloud met zich meebrengt, wordt de 
cloud in het algemeen gezien als een positieve ontwikkeling voor IT-organisaties. 
(Bijvoorbeeld: beveiliging kan wel een obstakel zijn voor de overstap op de 
cloud, maar de cloud wordt ook gezien als een oplossing voor mogelijke 
beveiligingsproblemen.) In het algemeen geloven meer dan vier van de vijf 
respondenten dat de cloud een positieve invloed zal hebben op hun organisaties. 

•	 De cloud is een feit… en hij wordt steeds groter. De cloud — openbaar, private 
of hybride — is al overal aanwezig. Op het moment heeft de cloud een aanzienlijk 
aandeel in de IT-uitgaven, namelijk 23%, en onze respondenten zien dat 
oplopen tot 27% in 2016. De private cloud is met 45% de meest voorkomende 
cloudimplementatiemethode.

•	 Opkomende markten. Ondanks de in het algemeen positieve houding ten 
opzichte van de cloud zijn er belangrijke verschillen tussen opkomende en 
ontwikkelde markten. IT-leiders in opkomende landen zijn positiever over de 
cloud en kijken vooral naar het potentieel dat de cloud biedt op het gebied van 
transformatie en innovatie. In ontwikkelde markten wordt de cloud gezien als een 
middel voor kostenreductie.

•	 Goede beoordelingen van cloudproviders. In een concurrerende markt moeten 
cloudproviders totaaloplossingen bieden en tegelijkertijd een ecosysteem van 
partners onderhouden. Zo zijn de hoge beoordelingen voor cloudproviders in 
het onderzoek gekoppeld aan hoge eisen: voor beveiligingsmogelijkheden, 
oplossingen op maat en garanties betreffende serviceniveaus.

•	 IT wil zich veilig voelen in de cloud. In welke bedrijfstak en regio in de wereld 
het onderzoek ook werd uitgevoerd, beveiliging en privacy waren steeds de 
belangrijkste prioriteiten en de grootste obstakels voor groei van de cloud. 
Robuuste voorzieningen voor beveiliging en gegevensbescherming worden 
eveneens gezien als de meest kritische factoren voor cloudserviceproviders. 

•	 Elke organisatie heeft andere wensen. In een wereld van vele clouds, openbaar, 
private en hybride, moeten bedrijven een aanpak ontwikkelen waarmee ze de 
overkoepelende doelstellingen van hun organisatie kunnen halen. IT-leiders 
moeten goed nadenken over hoe ze het best kunnen samenwerken met de 
belangrijkste belanghebbenden, zoals LoB's en externe providers, en welke 
aanpak past bij hun unieke behoeften.

•	 IT als kernactiviteit … Ondanks de toenemende invloed van de LoB's geloven 
onze IT-respondenten — met name die in opkomende markten — dat IT een 
centrale en goed gefinancierde rol zal blijven spelen, en cloudoplossingen 
zal beheren met behulp van consistent beleid en beveiligingsoplossingen. 
(Respondenten in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika verwachten bijna tweemaal 
zo vaak dat de grootte van hun IT-organisatie zal toenemen als hun tegenhangers 
in Europa en Noord-Amerika.)

•	 ... maar de invloed van LoB's groeit. De invloed van LoB's zal zich uitbreiden 
naar alle fasen van de levenscyclus van IT en zal een ongekende complexiteit 
veroorzaken voor IT-organisaties, die worstelen met beveiliging en technische 
ondersteuning. Terwijl IT een transformatie ondergaat in de richting van een "as-
a-service"-model, zullen de manier van samenwerken en de relaties tussen IT en 
de LoB's moeten veranderen.
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zal tot alle fasen van de 
levenscyclus van IT reiken 
en zal een ongekende 
complexiteit veroorzaken 
voor IT-organisaties, 
die worstelen met 
beveiligingsproblemen en 
technische ondersteuning 
in sterk verspreide 
organisaties.  



•	 IT en de LoB's als partners. Of centralisatie en meer resources voor IT een 
realistische toekomstverwachting is, valt nog te bezien. Hoe het ook zij, IT zal 
op nieuwe, complexe manieren moeten samenwerken met LoB's. Volgens de 
ondervraagde IT-leiders zal IT zich ontwikkelen tot een makelaar in services 
voor LoB's, fungeren als tussenstation en organisator van interne en externe 
cloudoplossingen binnen het bedrijf, en tegelijkertijd technische ondersteuning en 
beveiliging leveren.

•	 Alarmbellen voor IT. Vanwege de toenemende invloed van LoB's moet IT het 
hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen: snel handelen, innovatie stimuleren, 
nieuwe eindgebruikerservaringen mogelijk maken en een meetbare positieve 
invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten. 

Onderzoeksdetails
De cloud: huidige stand van zaken
Uit het Cisco/Intel-onderzoek blijkt duidelijk dat de cloud een feit is, en snel groeit. 
In de negen landen die betrokken waren bij ons onderzoek, wordt gemiddeld 
23% van de IT-uitgaven al gespendeerd aan de cloud. De deelnemers aan ons 
onderzoek verwachten dat de clouduitgaven de komende drie jaar zullen toenemen 
tot 27%. Dat betekent dat het cloudaandeel in de algehele IT-kosten de komende 
jaren met meer dan 17% toeneemt.2

Als we kijken naar enkele van de belangrijkste drijfveren voor het gebruik van de 
cloud, blijkt dat er een groot verschil is tussen opkomende en ontwikkelde markten. 
In ontwikkelde economieën, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Canada, is het verlagen van de kosten de belangrijkste drijfveer 
voor het gebruik van de cloud. De cloud wordt gezien als een kostenbesparend 
mechanisme, maar biedt ook de mogelijkheid te "betalen naar gebruik" en te 
komen tot voorspelbaardere kostenbeheersing. In opkomende landen, zoals Brazilië, 
India en China, bestaat de belangrijkste drijfveer uit verhoogde bedrijfsflexibiliteit en 
productiviteit.

Dat is in overeenstemming met andere recente Cisco-onderzoeken, zoals "De 
financiële impact van BYOD" (http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/
byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) en "IoE Value Index" (Index voor 
IoE-waarde) (http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-
whitepaper). Uit beide onderzoeken bleek dat er in opkomende markten onder 
respondenten veel interesse is in het potentieel voor vernieuwend IT-gebruik. 
Dit hangt ook samen met de neiging van opkomende markten om grote stappen 
richting nieuwe technologie te zetten. Zo worden de oude architecturen met vaste 
telefoonlijnen, die in sommige ontwikkelde landen nog de boventoon voeren, vaak 
overgeslagen.

2 Het is van belang op te merken dat alle respondenten in het Cisco/Intel-onderzoek de cloud al in hun 
bedrijf moesten hebben geïmplementeerd of in ieder geval actief moesten overwegen dat te doen. 
Respondenten waren dan ook al goed geïnformeerd over de cloud en velen investeerden flink op dit 
gebied, dus in de verwachte veranderingen (bijvoorbeeld hoe de uitgaven in 2016 zullen zijn veranderd) 
speelt een hoge mate van adoptie mee. Een onderzoek onder respondenten bij bedrijven die nog niet aan 
cloudinitiatieven zijn begonnen, zou mogelijk een nog hogere verwachte groei opleveren.
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Terwijl LoB's zoeken naar 
de cloudmogelijkheden 
en de zakelijke apps die 
aan hun unieke behoeften 
voldoen, fungeert IT 
als tussenstation en 
als organisator binnen 
het bedrijf. IT heeft 
het overzicht over de 
service, de inkoop en de 
levering, en zorgt ook voor 
technische ondersteuning 
en beveiliging. 
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Zorgen over beveiliging zijn doorgaans het grootste obstakel voor de overstap 
op de cloud. Nu er zoveel zakelijke processen naar externe clouds — buiten de 
firewall van de organisatie — worden gemigreerd, hoeft dit geen verbazing te 
wekken. Dit obstakel overschrijdt geografische en bedrijfstakgrenzen. Er ontwikkelt 
zich echter een interessante tweedeling in de perceptie van cloudbeveiliging. 
Aangezien de cloud ook innovatie op het gebied van beveiliging mogelijk maakt — nu 
geautomatiseerde beleidshandhaving en andere mogelijkheden van de volgende 
generatie ingang vinden — heerst tegelijkertijd ook de overtuiging dat de cloud tot 
betere beveiliging kan leiden. 

Beveiliging kan dus wel het belangrijkste obstakel zijn, maar het is tevens de derde 
belangrijkste drijfveer voor de overstap naar de cloud in zowel opkomende als 
ontwikkelde markten (toenemende complexiteit is het tweede meest genoemde 
obstakel). Het beheer van cloudservices van derden en van leveranciers zal leiden 
tot nieuwe uitdagingen voor IT. 

Dat zal vooral duidelijk worden als LoB's hun onafhankelijkheid gaan opeisen, 
bijvoorbeeld door ongereguleerde aankopen van openbare cloudservices, buiten 
het traditionele IT-besluitvormingsproces om. 55% procent van de respondenten 
constateert dat er de afgelopen twee jaar sprake is van een "geringe" of 
"aanzienlijke toename" van zogenaamde "schaduwuitgaven" op het gebied van IT.

Het derde meest genoemde obstakel is een gebrek aan integratie en 
interoperabiliteit tussen interne systemen en systemen van providers. Naarmate het 
aantal verbindingen tussen cloudgebaseerde en legacysystemen toeneemt, zal de 
IT-afdeling vaker kleine problemen moeten oplossen om uptime en een consistente 
gebruikerservaring te garanderen. 

Maar er zijn zeker de nodige uitdagingen te verwachten. In bepaalde opzichten 
zitten IT-leiders in een overgangsfase. Van de ene kant wordt verwacht dat ze 
snel innovaties leveren, maar aan de andere kant moeten ze altijd de bestaande 
verwachting waarmaken dat alles gewoon "werkt", dat er sprake is van 
interoperabiliteit tussen systemen, dat zich geen uitval voordoet, enzovoort. Deze 
dubbele taak zal IT-leiders op de proef stellen terwijl het initiatief voor uitgaven aan 
technologie en de vraag naar innovatie bij de LoB's vandaan komen.

Respondenten waren erg tevreden over hun bestaande cloudproviders. In het 
algemeen, over alle regio's en bedrijfstakken, was meer dan de helft "zeer 
tevreden" en was nog eens 35% "redelijk tevreden", wat een positieve score van 
86% oplevert. 

Gezien deze goede beoordelingen staan cloudproviders er op het moment dus 
prima voor, maar ze moeten er wel op voorbereid zijn dat de markt waarin ze actief 
zijn, steeds veeleisender wordt.

Impact van de cloud op de levenscyclus van IT-consumptie
In ons onderzoek hebben we de fasen van de levenscyclus van IT gedefinieerd aan 
de hand van de categorieën uit afbeelding 2.

Terwijl opkomende
markten zich vooral richten 
op het
transformationele 
vermogen van de cloud, 
kijken respondenten in 
ontwikkelde markten vooral 
naar de cloud als middel 
om de kosten te verlagen.  
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Afbeelding 2. Veranderingen in de levenscyclus van IT-consumptie.

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013

Planning
Een van de belangrijkste conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd, heeft 
betrekking op de plannings- en de inkoopfase, en op de groeiende invloed van de 
LoB's. Van onze respondenten denkt bijvoorbeeld 75% dat bij IT-planning steeds 
vaker belanghebbenden uit de LoB's betrokken zullen zijn. 

Cloudproviders hebben op de unieke en dynamische behoeften van verschillende 
bedrijfsonderdelen gereageerd door de markt te overspoelen met een scala aan 
services. Dit groeiende aanbod kan een negatief effect hebben op belangrijke 
aspecten van de IT-strategie, die historisch gezien gebaseerd zijn op standaardisatie 
en controle. Bijna driekwart van de respondenten denkt bovendien dat planning 
steeds meer zal plaatsvinden in direct overleg met externe leveranciers.

IT beschouwt zichzelf echter geenszins als speler in de marge, maar neemt juist 
een nieuwe rol aan van "makelaar" of tussenpersoon voor cloudservices, die zorgt 
voor de orkestratie van het plannings- en inkoopproces voor LoB's voor alle interne 
en externe clouds, en daarnaast ook de complexiteit beheert van het werken met 
externe leveranciers. Van onze respondenten zegt 76% dat IT-planning steeds meer 
als een makelaar in cloudservices voor LoB's zal gaan optreden. 

Inkoop
De invloed van externe leveranciers werkt ook door in onze volgende bevinding, 
die te maken heeft met de inkoopfase van de levenscyclus. Nog eens 71% van de 
respondenten denkt dat de releasecycli van cloudservices die door leveranciers 
worden aangeboden, meer en meer van invloed zullen zijn op inkoopbeslissingen 
van IT. Kort gezegd zal er steeds meer aandacht worden besteed aan wat 
leveranciers te bieden hebben en aan hun meest recente oplossingen, en zullen 
lanceringsdatums bepalend zijn voor wanneer en waar bedrijven investeren.

Respondenten waren 
erg tevreden over hun 
bestaande cloudproviders. 
In het algemeen, over alle 
regio's en bedrijfstakken, 
was meer dan de helft 

"zeer tevreden" en was 
nog eens 35% "redelijk 
tevreden" ....
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Een aanzienlijk deel van de respondenten denkt dat de zeggenschap over 
inkoopbeslissingen steeds meer naar de LoB's zal verschuiven (69%). Dat is een 
significant percentage. Verder denkt 65% dat het primaire financieringsmechanisme 
voor IT zal bestaan uit terugbelasting aan bedrijfsonderdelen. Het is overigens 
interessant om op te merken dat deze trend naar een grotere afhankelijkheid 
van terugbelasting een potentiële strijdigheid kan opleveren wat betreft de 
verwachtingen van LoB's. Terugbelasting van bedragen in één keer is een 
ongecompliceerd en vrij conventioneel model voor IT-financiering, maar de meest 
innovatieve IT-organisaties laten zien dat ze echte partners zijn van de zakelijke 
leiders door kosten voor services in rekening te brengen op basis van bereikte 
bedrijfswaarde. Terugbelasting kan zelfs een negatief effect hebben op IT-adoptie 
binnen het bedrijf; het kan remmend werken op de beoogde impact van IT.

Uit het Cisco/Intel-onderzoek blijkt dat LoB's over het algemeen 44% van de totale 
IT-uitgaven financieren. Dit percentage is min of meer consistent in de verschillende 
regio's. De meerderheid van de respondenten gelooft dat dit percentage de 
komende drie jaar stabiel zal blijven of zal stijgen. Als gevolg van uitgaven aan 
"rogue-IT" of "schaduw-IT" wordt mogelijk een nog hoger percentage van de IT-
kosten door LoB's betaald. Het is in ieder geval duidelijk dat de opkomst van LoB's 
als inkoopcentra voor IT geen langetermijnverwachting is, maar nu al realiteit is.

Implementatie
Tijdens de implementatiefase is integratie de grote uitdaging: 77% maakt zich 
zorgen over de extra complexiteit die voortkomt uit integratie van de cloud met 
interne systemen. Dit bevestigt onze eerdere bevinding over de noodzaak van 
integratie tussen verschillende cloudproviders. 75% voorspelt echter problemen 
wanneer oplossingen van verschillende cloudproviders in een organisatie worden 
geïntroduceerd. 79% van de respondenten denkt dat IT evolueert in de richting van 
een meer geautomatiseerde selfservice-aanpak, waarbij provisioning volgens een 
"app store"-model zal verlopen. Uit onze bevindingen blijkt dat er op het gebied 
van IT behoefte is aan flexibele consumptie, selfserviceopties en een scala aan 
mogelijkheden voor LoB's. Tegelijkertijd zal een strategische aanpak moeten worden 
gevolgd voor uitdagingen die onmiskenbaar de hele organisatie betreffen, zoals 
integratie en interoperabiliteit van verschillende oplossingen. 

Bedrijfsvoering
Tijdens de operationele fase zitten de voordelen van de cloud in de mogelijkheid 
allerlei IT-processen te stroomlijnen, inclusief ondersteuning van gebruikers en 
doorlopend beheer en onderhoud van systemen. In het algemeen denkt 85% 
van de IT-besluitvormers dat de cloud een positieve invloed op IT-activiteiten en 
-ondersteuning zal hebben doordat de kosten worden verlaagd en de levering van 
services intern wordt geoptimaliseerd. Het voordeel dat onze respondenten het 
meest noemden is het vermogen van de cloud de efficiëntie te vergroten doordat 
meer gedeelde services worden gebruikt. Het volgende dat werd genoemd was 
de belofte dat de cloud "nieuwe analytische mogelijkheden" zou bieden, wat 
betere optimalisatie van IT-resources en het gebruik daarvan mogelijk zou maken. 
Oftewel: intelligenter gebruik van services. Hier verwachten we een steeds grotere 
afhankelijkheid van cloudgebaseerde Big Data en analysemogelijkheden om de 
levering van IT-services en het beheer van bedrijfsmiddelen te verbeteren en te 
optimaliseren. Het derde voordeel bestaat uit "één geïntegreerde weergave voor 
het bewaken en beheren" van de IT-omgeving. 

Van onze respondenten zei 
76% dat IT-planning steeds 
meer als een makelaar in 
cloudservices voor LoB's 
zou gaan optreden. 
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Governance
Een hoog percentage van onze respondenten (82% wereldwijd) voorspelt ook dat 
de cloud een positieve invloed zal hebben op de laatste fase van de IT-levenscyclus: 
toezicht. Ze verwachten echter wel een verandering in de manier waarop het 
toezicht wordt uitgevoerd. 81% verwacht dat automatisering een sleutelrol krijgt 
in de processen voor IT-toezicht. Dat vereist een grotere afhankelijkheid van de 
cloud voor het opstellen en handhaven van beleid. 76% denkt dat de IT-organisatie 
meer zal worden aangestuurd op basis van meetcriteria. Naast de traditionele 
prestatiestatistieken voor uptime van het systeem en inbreuken op de beveiliging, 
verwachten onze respondenten ook meer zakelijke prestatiestatistieken te zien, met 
name op het gebied van het investeringsrendement. 

Ondanks de veranderingen, verstoringen en uitdagingen die de cloud met 
zich meebrengt in alle fasen van de levenscyclus van IT, beoordeelt een grote 
meerderheid van onze respondenten de cloud positief (zie afbeelding 3). In het 
algemeen is 83% er enigszins of sterk van overtuigd dat de cloud in wezen een 
goede zaak is. Zelfs met betrekking tot operationele activiteiten en ondersteuning, 
waar de cloud de complexiteit vergroot, wordt de cloud toch ook gezien als 
een oplossing die de complexiteit vermindert. 85% van onze respondenten 
ziet de cloud als een positief element op het gebied van operationele en 
ondersteuningsactiviteiten. Deze getallen tonen aan dat de deelnemers aan ons IT-
onderzoek inzien dat de voordelen van de cloud zwaarder wegen dan het nadeel 
van de extra complexiteit en de inherente uitdagingen.

Afbeelding 3. Positieve kijk op de impact van de cloud op de hele levenscyclus van IT.

  

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013

Ondanks de veranderingen, 
verstoringen en uitdagingen 
die de cloud met zich 
meebrengt in alle fasen 
van de levenscyclus van 
IT, beoordeelt een grote 
meerderheid van onze 
respondenten de cloud 
positief.  
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De groeiende rol van LoB's
Er is veel geschreven over LoB's als de nieuwe "inkoopcentra voor IT". Het 
onderzoek van Cisco en Intel toont echter aan dat de specifieke gevolgen van de 
cloud voor de LoB's veel verder gaan dan wie de rekening betaalt en voelbaar zijn 
in de hele levenscyclus van IT-consumptie. Uit het onderzoek blijkt dat er twee 
krachten zijn waardoor LoB's meer controle willen over hun IT-gebruik: 1) zakelijke 
gebruikers verwachten meer verschillende apparaten te kunnen gebruiken (82% 
van alle respondenten), zoals we hebben gezien met de komst van BYOD in de 
onderneming; en 2) ze willen steeds meer toegang tot IT-services via een "self-
service"-model (73% van alle respondenten). 

Ondertussen wordt de invloed van de LoB's sterk gevoeld, met name (maar 
niet alleen) op het gebied van de adoptie van de openbare cloud. Volgens 
onze respondenten zijn dit de drie belangrijkste aspecten op dit gebied: 1) 
bedrijfsvereisten identificeren, 2) oplossingen aanbevelen en 3) producten, 
technologieën en merken aanbevelen. Dertig procent van de deelnemers aan het 
onderzoek zegt ook dat LoB's betrokken zijn bij het goedkeuren van aankopen. Deze 
bevindingen zijn significant omdat eruit blijkt dat LoB's tegenwoordig meer doen 
dan alleen ad hoc goedkope cloudproviders benaderen. Ze geven steeds meer 
vorm aan alle facetten van de IT-consumptie. LoB's bepalen de IT-behoeften en 
spelen een steeds grotere rol bij het isoleren van problemen, het aanbevelen van 
oplossingen en het voorstellen van producten en technologieën.

Een significant percentage van onze respondenten denkt dat naarmate LoB's 
meer invloed krijgen, het op elkaar afstemmen van belanghebbenden door IT 
van steeds kritieker belang wordt. 66% gelooft dat de invloed van LoB's op IT-
planning "enigszins" of 'aanzienlijk" zal toenemen en 65% denkt dat dit het geval 
zal zijn voor financiering/inkoop en IT-activiteiten, zoals afbeelding 4 laat zien. Voor 
alle andere fasen van de levenscyclus van IT en in alle geografische regio's en 
bedrijfstakken gelden soortgelijke percentages.          

Afbeelding 4. De groeiende rol van LoB's in de hele levenscyclus van IT-consumptie.

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013

Het onderzoek van Cisco 
en Intel toont echter aan 
dat de specifieke gevolgen 
van de cloud voor de LoB 
veel verder gaan dan wie 
de rekening betaalt, en 
voelbaar zijn in de hele 
levenscyclus van IT-
consumptie.
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De IT-organisatie van de toekomst 
Zoals we hebben gezien leiden veranderende IT-consumptiemodellen tot 
diepgaande wijzigingen in de taakstelling, de organisatorische structuur en de 
strategieën van IT. Sommige waarnemers hebben vraagtekens gesteld bij de 
toekomstige relevantie van IT als functie en hebben gesuggereerd dat de IT-functie 
eenvoudig zal opgaan in de structuur van het bedrijf. 

De toename in het gebruik van cloudservices hoeft volgens onze respondenten niet 
per se te leiden tot marginalisatie van IT-afdelingen. Wereldwijd denkt in totaal 57% 
van de respondenten dat de rol en de verantwoordelijkheden van IT ten opzichte van 
andere leveranciers, zoals systeemintegrators of providers van cloudservices, zullen 
groeien. De percentages waren hoger in Zuidoost-Azië (68%) en Latijns-Amerika 
(64%). Van de Europese en Noord-Amerikaanse respondenten gaf respectievelijk 
50% en 46% aan een dergelijke groei te verwachten. 

Volgens ons onderzoek gaan IT-leiders ervan uit dat ze de supervisie en 
zeggenschap, kenmerkend voor hun relatie met het bedrijf in het verleden, voor een 
groot deel zullen behouden. 56% verwacht dat IT meer gecentraliseerd zal worden 
(in Zuidoost-Azië was dit percentage zelfs 79%), in plaats van meer gefragmenteerd 
vanwege de groeiende rol van LoB's op het gebied van IT-consumptie groter wordt 
(zoals weergegeven in afbeelding 5). 

Afbeelding 5. IT-afdelingen worden de komende jaren groter en meer gecentraliseerd.

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013 

Wereldwijd verwacht 57% van respondenten dat de IT-afdeling groter zal worden 
(uitgedrukt in full-time IT-werknemers); in Zuidoost-Azië was dit percentage 80% en 
in Latijns-Amerika 69%. Het is opmerkelijk dat het aantal respondenten dat verwacht 
dat hun IT-organisatie zal groeien bijna twee keer zo groot is in Zuidoost-Azië en 
Latijns-Amerika als in Europa en Noord-Amerika, waar slechts 40% verwacht dat 
het aantal IT-werknemers zal toenemen onder invloed van de cloud. 

Volgens onze respondenten 
zullen IT-afdelingen 
niet gemarginaliseerd 
worden door het 
toegenomen gebruik van 
cloudservices. In totaal 
denkt 57% dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van 
IT juist groter zullen worden 
vergeleken met die van 
externe leveranciers.  
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Blijkens de houding ten aanzien van problemen op het gebied van centralisatie 
en organisatorische omvang zijn de respondenten in Europa en Noord-Amerika 
duidelijk terughoudender over de gevolgen van de cloud voor de resources waarop 
zij toezicht houden, dan hun collega's in opkomende markten. Dat is wellicht 
een interessant inzicht in combinatie met de eerder in deze paper genoemde 
gegevens over drijfveren voor de overstap op de cloud. Daaruit bleek dat IT-
leiders in de ontwikkelde wereld vooral de nadruk leggen op kostenbesparing. 
Respondenten uit opkomende markten wijzen eerder op het grotere potentieel voor 
bedrijfstransformatie dat de cloud creëert. 

In bepaalde opzichten lijkt een toename van de mate van centralisatie van IT-
resources niet erg logisch, gezien de toenemende invloed van LoB's op het gebied 
van IT-consumptie. Respondenten, met name in opkomende markten, wezen op 
de noodzaak om een zekere mate van coördinatie, consistentie en beveiliging te 
kunnen bieden in het gefragmenteerde innovatielandschap van de verschillende 
LoB's, inclusief klanten en partners. Meer centralisatie moet echter door CIO's 
niet worden verward met een hogere mate van controle. Wanneer LoB's willen 
samenwerken met een IT-organisatie die zowel flexibel als bedrijfsgeoriënteerd is, 
zijn pogingen om monolithische top-down consumptiemodellen op te leggen — door 
IT aan het bedrijf — wellicht niet de aangewezen weg.

Of centralisatie en meer resources voor IT een realistische toekomstverwachting is, 
valt nog te bezien. Het is echter wel duidelijk dat IT en de LoB's de IT-consumptie 
samen vorm zullen geven en in veel sterkere mate dan ooit tevoren. Onze IT-
respondenten zien voor zichzelf geen kleinere rol weggelegd, maar als ze een 
essentiële rol willen blijven spelen, zal er meer samenwerking met LoB's vereist 
zijn in alle fasen van de IT-consumptie. Zoals eerder gezegd, geloven meer dan 
drie van de vier respondenten dat IT steeds meer zal fungeren als makelaar in 
cloudservices voor de LoB's, via interne en externe clouds. IT zal daarbij dan de rol 
van tussenpersoon en organisator spelen in het bedrijf. 

Deze samenwerking is echter een kwestie van tweerichtingsverkeer. Veel LoB's 
zullen, om te beantwoorden aan snel veranderende behoeften, zelf cloudservices 
inschakelen en buiten IT om werken. In bepaalde gevallen kan deze optie de 
standaard zijn en zelfs gewenst zijn. LoB's moeten echter ook de waarde inzien 
van een strategische aanpak van sourcing en governance waarvoor IT kan zorgen, 
op het gebied van risicobeheer, schaalvoordeel/lagere totale eigendomskosten en 
consistent beleid.

Voor deze veranderende rollen zijn nieuwe methoden nodig op het gebied van IT-
leiderschap en besluitvorming. Om een beter begrip te krijgen van de belangrijkste 
kwaliteiten die CIO's moeten hebben, vroegen we onze respondenten een score te 
geven aan de kenmerken van succesvolle IT-leiders in een cloudgebaseerde wereld.

Op de eerste plaats kwam het vermogen de IT-strategie af te stemmen op de 
prioriteiten van het bedrijf. Succesvolle CIO's hebben dit altijd gedaan, maar in het 
tijdperk van de cloud is het van groot belang dat IT-besluitvormers vertrouwd zijn 
met een uitdagende omgeving die steeds meer wordt gevormd door de behoeften 
van een snel veranderende gebruikersgroep. Flexibel en adequaat met deze 
behoeften omgaan verdient extra waardering.

Een aanzienlijke 
meerderheid van de 
respondenten denkt dat 
hun IT-organisaties groter 
en sterker gecentraliseerd 
zullen worden. 
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De tweede kwaliteit die een succesvolle CIO moet hebben, is een goed begrip 
van opkomende technologieën en geavanceerde IT-methoden. IT-leiders moeten 
technologisch gezien voorop blijven lopen, omdat LoB's constant de innovatie in de 
organisatie aanzwengelen, waarbij ze vaak gebruik maken van cloudgebaseerde 
services. Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om op de hoogte te blijven van 
allerlei externe technologische innovaties, mogelijkheden en services die (positief of 
negatief) van invloed kunnen zijn op de concurrentiepositie van een bedrijf.

De IT-besluitvormers in ons onderzoek benadrukken ook dat werknemers over 
nieuwe vaardigheden moeten beschikken. Dat leidt vervolgens weer tot nieuwe IT-
arbeidspatronen en bedrijfsuitgaven. Volgens onze respondenten is IT-beveiliging de 
vaardigheid waar de meeste vraag naar is. Dat komt overeen met onze bevinding dat 
beveiliging het belangrijkste obstakel is dat de overstap op de cloud in de weg staat.

Implicaties voor cloudproviders
Te midden van al deze toenemende complexiteit bestaat er een sterke voorkeur om 
alle cloudservices bij één leverancier te betrekken. De drie belangrijkste redenen 
daarvoor zijn "eenvoudiger doorlopend beheer van cloudoplossingen, inclusief 
probleemoplossing en reparatie"; "verbeterde interoperabiliteit"; en "eenvoudiger 
leverancierbeheer". Deze redenen houden ook verband met het eerder genoemde 
probleem van integratie met verouderde IT-systemen.

70% van alle respondenten beschouwden één leverancier als "belangrijk" of "zeer 
belangrijk". Latijns-Amerika, met 89% en Zuidoost-Azië, met 85%, hechtten hier 
het meeste belang aan, terwijl het percentage in Europa en Noord-Amerika 55% 
was. Verbeterde interoperabiliteit tussen cloudoplossingen wordt in Zuidoost-Azië 
aanzienlijk belangrijker gevonden dan in andere regio's.

Deelnemers aan het onderzoek gaven ook hun mening over welke succesfactoren 
het belangrijkst waren bij hun keuze van cloudproviders. Robuuste voorzieningen 
voor beveiliging en gegevensbescherming scoorden, geheel in overeenstemming 
met eerdere bevindingen, het hoogst. Op de tweede plaats kwam het vermogen 
van cloudproviders om maatoplossingen te ontwikkelen. Garanties voor 
servicebeschikbaarheid en -kwaliteit, die het risico van cloudadoptie verkleinen, 
werden als derde kritieke succesfactor genoemd.

Conclusie — en een alarmbel
Onze respondenten voorspellen zowel een groeiende invloed van de LoB's als een 
leidende rol voor IT. Ze verwachten ook een grotere nadruk op statistische gegevens 
over bijvoorbeeld investeringsrendement, en uiteindelijk op betere bedrijfsresultaten. 
Gedeelde verantwoordelijkheid voor bedrijfsresultaten (bijvoorbeeld lagere 
reiskosten dankzij het gebruik van videoconferencing en samenwerkingstools) kan 
de standaard worden voor IT. Veel IT-leiders verwachten echter dat men (zelfs in 
hogere mate) gebruik zal blijven maken van traditionele financieringsmechanismen, 
zoals terugbelasting van bedragen in één keer, wat de mogelijkheden voor adoptie 
van innovatie zou kunnen beperken, omdat IT dan meer als een conventionele 
kostenplaats wordt gezien dan als een ondersteunende factor voor groei. Dit is nog 
maar één voorbeeld van hoe traditionele werkmodellen kunnen conflicteren met de 
huidige verwachtingen van zakelijk leiders. 

Naarmate IT-afdelingen 
groter worden en meer 
worden gecentraliseerd, 
zullen nieuwe vaardigheden 
worden geëist van 
werknemers. 
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In ieder geval worden er hogere eisen gesteld aan hoe IT waarde toevoegt aan de 
organisatie. De groeiende invloed van LoB's moet alarmbellen doen rinkelen bij IT: 
het vermogen om meetbaar snel te kunnen werken, innovatie te stimuleren, nieuwe 
ervaringen voor eindgebruikers mogelijk te maken en een positief effect te hebben 
op de bedrijfsresultaten zal van cruciaal belang zijn. Als IT niet aan deze eisen kan 
voldoen, zullen LoB's waarschijnlijk onafhankelijk investeren in de cloudgebaseerde 
innovatie die ze nodig hebben, wat leidt tot nog meer complexiteit en een 
ondermijnend effect heeft op de efficiëntie en de consistentie waarnaar IT dient te 
streven.

Deze veranderingen vereisen een totaal nieuwe beoordeling van de manier waarop 
IT waarde toevoegt. Als IT-leiders in de toekomst succesvol willen zijn, zullen ze zich 
met name op de volgende gebieden moeten richten:

•	 Samenwerking: IT-leiders zullen steeds meer moeten samenwerken met LoB's, 
die steeds meer invloed krijgen op alle fasen van de IT-levenscyclus. Met name 
de manier van samenwerken en de relaties tussen IT en de LoB's zullen moeten 
veranderen naarmate IT een transformatie ondergaat in de richting van een "as-a 
service" model.

•	 Waarde creëren: IT-leiders moeten herformuleren wat het betekent om 
met het bedrijf samen te werken en gezamenlijk waarde te creëren. Dit 
omvat financieringsmechanismen, budgettering, meetgegevens, planning, 
governancemodellen en alle aspecten van hoe de IT-functie wordt beheerd. 

•	 Innovatie: de cloud opent de deur voor door werknemers geleide innovatie 
doordat mogelijkheden die vroeger beperkt waren tot grote ondernemingen en 
gespecialiseerde rollen, vrijelijk beschikbaar worden. IT-leiders moeten actief 
kansen zoeken om bedrijfstransformatie te stimuleren, zodat IT een motor wordt 
voor het creëren van groei en inkomsten.

De cloudmarkt ontwikkelt zich snel en bedrijven kunnen tegenwoordig kiezen uit 
allerlei methoden voor sourcing, implementatie en gebruik van cloudoplossingen. 
Er is niet één universele aanpak die altijd werkt. In plaats daarvan moeten bedrijven 
een aanpak ontwikkelen waarmee ze de overkoepelende doelstellingen van hun 
organisatie kunnen behalen. 

In veel gevallen zullen bedrijven zoeken naar cloudoplossingen waarmee ze onder 
andere het volgende willen realiseren:

•	 Complexiteit	van	de	IT-omgeving	—	meerdere	werklasten,	meerdere	systemen,	
meerdere leveranciers — reduceren en services voorspelbaar maken

•	 Hun	organisatie	transformeren	zonder	de	beperkingen	van	de	traditionele	
ondersteuningsrol, waardoor nieuwe verdienmodellen en een kortere 
marktintroductietijd mogelijk worden gemaakt dankzij de veerkrachtige 
servicevoorzieningen en operationele flexibiliteit van cloudoplossingen

•	 De	totale	bedrijfskosten	verlagen	en	de	concurrentiepositie	van	het	bedrijf	
verbeteren door middel van bijvoorbeeld "pay-as-you-go"-servicemodellen en 
automatisering

•	 De	efficiëntie	optimaliseren	van	specifieke	toepassingen	die	van	kritiek	belang	zijn	
voor het bedrijf

CIO's moeten nu manieren 
zoeken om nieuwe IT-
modellen te gebruiken om 
wezenlijke veranderingen 
aan te brengen in de manier 
waarop IT wordt ingekocht, 
geleverd en beheerd. 
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Bij de ontwikkeling van hun cloudstrategie moeten IT-leiders rekening houden met 
de vraag hoe ze het best met belangrijke belanghebbenden, zoals de LoB's en 
externe providers, kunnen samenwerken om een specifieke aanpak te vinden voor 
hun unieke behoeften.

CIO's moeten een nieuwe rol omarmen: productiviteit faciliteren; complexe deals 
uitonderhandelen; naast elkaar bestaande verwachtingen beheren door middel 
van nauwe samenwerking met LoB's in alle fasen van de levenscyclus van IT; 
organisatorische vaardigheden aanscherpen ter ondersteuning van de levering van 
cloudservices en vertrouwd raken met een snel evoluerend IT-landschap. De juiste 
combinatie van al deze benodigde vaardigheden leidt tot een succesformule. Cisco 
en Intel zijn belangrijke enablers van cloudgebaseerde waarde en we vinden het 
belangrijk onze klanten bij elke fase in dit traject te ondersteunen.

Onderzoeksmethodologie
Cisco en Intel hebben Global Market Insite (GMI), een divisie van Lightspeed 
Research, opdracht gegeven een onderzoek te houden onder 4.226 IT-leiders in 
18 bedrijfstakken in 9 landen. De online vragenlijst is in maart en april 2013 ingevuld 
en het onderzoek is "dubbel blind" gehouden, wat wil zeggen dat de respondenten 
hun antwoorden anoniem gaven en niet wisten dat Cisco en Intel het onderzoek 
financierden.  

Alle deelnemers aan het onderzoek hadden IT-functies; er waren geen 
respondenten uit LoB's bij het onderzoek betrokken. 96% van de respondenten gaf 
aan direct betrokken te zijn bij het IT-besluitvormingsproces van het bedrijf en 63% 
beschreef zichzelf als de uiteindelijke besluitvormer; 33% zei "zeer betrokken" te 
zijn bij de besluitvorming omtrent de selectie en de goedkeuring van IT-producten 
en -services. 4% zei weliswaar niet zelf beslissingen te nemen, maar wel deel uit 
te maken van het besluitvormingsproces en te fungeren als belangrijke beïnvloeder. 
IT-besluitvormers uit het hoger management (CIO's en VP's) vertegenwoordigden 
29% van de respondenten; de overige respondenten waren van het niveau Director 
(25%) en Senior Manager, met ten minste vijf directe ondergeschikten (46%). 

Respondenten moesten, om in aanmerking te komen voor deelname aan het 
onderzoek, ten minste enigszins vertrouwd zijn met concepten als Software-
as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, virtualisatie, 
enzovoort. De bedrijven die ze vertegenwoordigden, moesten ervaring hebben met 
cloudoplossingen of concrete plannen hebben om daarin te investeren.

Alle deelnemers aan het 
onderzoek hadden IT-
functies; er waren geen 
respondenten uit LoB's bij 
het onderzoek betrokken. 
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Geografische verdeling
46% van de respondenten werkte in ontwikkelde landen en 54% kwam uit 
opkomende economieën. Hieronder ziet u een gedetailleerde opsplitsing van de 
respondenten per land:

Land Respondenten
Brazilië 500
Canada 291
China 600
Duitsland 412
India 605
Mexico 298
Rusland 286
Verenigd 
Koninkrijk

608

Verenigde Staten 626

Grote ondernemingen (bedrijven met meer dan 1.000 werknemers over de hele 
wereld) vertegenwoordigden 60% van de steekproef en middelgrote bedrijven 
(wereldwijd 500 tot 999 werknemers) vertegenwoordigden 40%. 11% van de 
bedrijven meldde wereldwijd meer dan 10.000 werknemers in dienst te hebben. 
Afbeelding 6 toont een opsplitsing van het onderzoek op basis van de bedrijfsomzet.

Afbeelding 6.  Opsplitsing van respondenten van het onderzoek op basis van 
bedrijfsomzet.

Bron: Cisco/Intel-cloudonderzoek, 2013
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Ga voor meer informatie over de cloudstrategie van Cisco naar:                               
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Ga voor meer informatie over de rol van Intel in cloudcomputing naar:                         
http://www.intel.com/cloud

Ga voor meer informatie over het Internet of Everything naar:                            
http://www.internetofeverything.com

Aanvullende informatie 
Cisco en Intel werken al meer dan tien jaar samen aan oplossingen die de IT-
waarde voor bedrijven vergroten. Wanneer de sterk gevirtualiseerde onderneming 
zo ver is, kan deze aan de volgende evolutiefase in het datacenter beginnen door 
een elastische, krachtige en beveiligde cloudoplossing te implementeren die is 
gebaseerd op Cisco UCS met Intel® Xeon®-processors. 

We bieden ondernemingen ook de flexibiliteit om hoogwaardige cloudoplossingen 
te gebruiken via verschillende partners in de bedrijfstak die Cisco Cloud Builder 
Certified zijn. Deze partners werken met hardwarematige en softwarematige 
beveiligingsoplossingen die zorgen voor IP- en gegevensbeveiliging in de 
onderneming wanneer gebruik wordt gemaakt van een gehoste cloudoplossing.

http://www.cisco.com/go/cloudstrategy
http://www.intel.com/cloud
http://www.internetofeverything.com

