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Inleiding
In slechts een paar jaar tijd heeft de cloud het IT-landschap voor zowel grote 
ondernemingen als middelgrote bedrijven veranderd. Tegelijkertijd is de 
transformatie nog maar net begonnen. Toenemende eindgebruikersvereisten, 
zowel technische als op het gebied van de gebruikerservaring, snelle en gelijktijdige 
veranderingen in de technologie en een voortdurend wisselende bedrijfsomgeving 
leiden allemaal tot verdere uitbreiding van de cloud. Organisaties moeten 
inspelen op een wezenlijke verandering in de levenscyclus van IT-consumptie (zie 
afbeelding 1). In deze omgeving proberen ze de adoptie van deze baanbrekende 
cloudtechnologie te versnellen en tegelijkertijd meerdere bronnen van services en 
servicemiddelen op elkaar af te stemmen, architecturen te modulariseren en een 
complete service te leveren aan hun gebruikers.

Een andere factor in deze transformatie is de ongekende groei van internet. Cisco 
schat dat er in het jaar 2000 "slechts" ongeveer 200 miljoen dingen met het 
internet waren verbonden. Als gevolg van onder andere vooruitgang op het gebied 
van mobiele technologie en de BYOD-trend (Bring Your Own Device) is dit aantal 
nu opgelopen tot zo'n 10 miljard. Voor 2020 wordt een dramatische toename 
tot 50 miljard verbonden personen, processen en dingen verwacht. Dit Internet 
of Everything (IoE) zal de oorzaak zijn van de volgende explosieve groeistuip van 
internet, met de cloud als steunpijler van deze transformatie.

In dit breed opgezette onderzoek heeft Cisco® Consulting Services (CCS), in 
samenwerking met Intel®, gepoogd exact aan te geven hoe deze trends van invloed 
zijn op IT. We hebben de ingrijpende veranderingen onderzocht die gevolgen 
hebben voor IT-consumptie in alle fasen — hoe bedrijven IT-services plannen, 
inkopen, implementeren, gebruiken en controleren. Bovendien hebben we gekeken 
naar de manieren waarop bedrijfsonderdelen (Lines of Business, LoB's) — human 
resources, verkoop en andere onderdelen die eindgebruiker zijn van IT — de 
algehele IT-consumptie veranderen.

Voor het onderzoek "De impact van de cloud op IT-consumptiemodellen" 
werden 4.226 IT-leiders ondervraagd, actief in 18 bedrijfstakken en 9 belangrijke 
economieën, zowel opkomende als ontwikkelde: Brazilië, Canada, China, Duitsland, 
India, Mexico, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het 
onderzoek werd gehouden in maart en april 2013. 
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In een wereld van vele clouds beschikken bedrijven over allerlei opties voor 
het plannen, inkopen en samenstellen van cloudoplossingen, en voor het 
implementeren, gebruiken en ondersteunen van cloudservices. Of het nu gaat 
om het overstappen op een complete stack van private cloudvoorzieningen, het 
selecteren van één ondernemingstoepassing die als een service wordt geleverd 
door een cloudprovider of het inkopen van specifieke servicemiddelen als aanvulling 
op interne oplossingen, IT-organisaties worden gedwongen in te spelen op de 
enorme dynamiek in het leverancierlandschap van cloudopties en ongekende 
keuzemogelijkheden. 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? 

Kort gezegd: hoe zal de IT-organisatie van de toekomst eruitzien en wat moeten de 
leiders ervan doen om in die omgeving succesvol te zijn? In deze paper worden de 
tien belangrijkste inzichten uit onze analyse gepresenteerd.

Afbeelding 1. Levenscyclus van IT-consumptie.

Bron: Cisco, 2013

Inzicht nr. 1: 
In de ogen van IT-besluitvormers is de cloud een goede 
zaak.
Ondanks de uitdagingen en de extra complexiteit die de cloud met zich meebrengt 
voor IT-organisaties, denkt een grote meerderheid dat de voordelen van de cloud 
groter zijn dan de nadelen. 83% van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat de 
cloud een positief effect zal hebben op IT-planning. Bovendien verwacht 81% een 
positief effect van de cloud op "IT-financiering en -inkoop". In alle andere fasen van 
IT-consumptie zijn de percentages ongeveer hetzelfde.

Beveiliging wordt genoemd als het grootste obstakel voor de cloud, maar 
tegelijkertijd is "verbeteren van de beveiliging en het risicobeheer" een van de 
drie belangrijkste drijfveren voor de overstap op de cloud in zowel opkomende 
als ontwikkelde markten. Nu organisaties via hun LoB's worden overspoeld 
door oplossingen van externe leveranciers, zal de cloud IT zeker problemen 
bezorgen, maar de cloud kan ook zijn eigen beveiligingsoplossingen leveren, met 
name door voorzieningen van de volgende generatie zoals geautomatiseerde 
beleidshandhaving.

Ondanks de uitdagingen en 
de extra complexiteit die de 
cloud met zich meebrengt 
voor IT-organisaties, denkt 
een grote meerderheid dat 
de voordelen van de cloud 
groter zijn dan de nadelen. 
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Inzicht nr. 2: 
De cloud is een feit... en hij wordt steeds groter. 
De cloud, hetzij openbaar, private of hybride, heeft met 23% al een redelijk groot 
aandeel in de totale IT-uitgaven van onze respondenten. De verwachting is dat 
dit percentage over drie jaar op 27% ligt. De private cloud is met 45% de meest 
voorkomende cloudimplementatiemethode.

Inzicht nr. 3: 
Opkomende markten: onontgonnen terrein voor 
cloudgebaseerde innovatie.
In het algemeen zijn de opkomende economieën in ons onderzoek — Brazilië, 
China, India en Mexico — optimistisch over de cloud en de invloed ervan op hun 
organisaties. Ze investeren flink in wat zij zien als het transformationele potentieel 
van de cloud. Voor deze opkomende economieën is verhoogde bedrijfsproductiviteit 
de belangrijkste drijfveer voor de overstap op de cloud. Respondenten uit 
ontwikkelde economieën gaven daarentegen aan dat zij voornamelijk lagere kosten 
van de cloud verwachten.

Inzicht nr. 4: 
Tevredenheid met cloudproviders is groot, maar de 
verwachtingen zijn hoog gespannen. 
51% van de respondenten beschreef zichzelf als "zeer tevreden" met 
cloudproviders en 35% was "redelijk tevreden". Deze goede beoordeling gaat 
echter gepaard met hoge verwachtingen bij IT-leiders: beveiligingsvoorzieningen, 
de mogelijkheid om aangepaste oplossingen te ontwikkelen en garanties met 
betrekking tot serviceniveaus werden genoemd als de meest kritieke succesfactoren 
voor providers van cloudservices. In het algemeen staan cloudproviders er prima 
voor, maar ze zijn wel actief in een markt die steeds meer eisen stelt.

Inzicht nr. 5: 
IT wil zich veilig voelen in de cloud. 
Twijfels omtrent de beveiliging werden genoemd als het grootste obstakel voor de 
overstap op de cloud. Op de tweede plaats kwam de complexiteit van het beheren 
van externe leveranciers en het derde obstakel was het gebrek aan integratie en 
interoperabiliteit tussen interne systemen en systemen van providers.

Bovendien werden robuuste beveiliging en gegevensbescherming gezien als de 
meest kritieke factoren voor de keuze van providers van cloudservices.
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Terwijl respondenten 
in opkomende markten 
vooral geïnteresseerd zijn 
in het transformationele 
potentieel van de cloud, 
letten de respondenten 
in ontwikkelde markten 
voornamelijk op de 
kostenbesparingen als 
gevolg van de cloud. 
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IT en de LoB's zullen IT-
consumptie in veel sterkere 
mate dan ooit tevoren 
samen vormgeven. 

Inzicht nr. 6: 
Er is niet één universele aanpak die altijd werkt.
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, waarbij nieuwe opbrengstmodellen 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

Bij de ontwikkeling van hun cloudstrategie moeten IT-leiders rekening houden met 
de vraag hoe ze het beste met belangrijke belanghebbenden, zoals de LoB's en 
externe providers, kunnen samenwerken om een specifieke aanpak te vinden voor 
hun unieke behoeften.   

Inzicht nr. 7:  
IT beschouwt zichzelf als kernactiviteit... 
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. Sterkere centralisatie en coördinatie van IT-resources 
heeft een hoge prioriteit bij onze respondenten. 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. Men denkt dat sterkere centralisatie leidt tot meer efficiëntie 
en consistent beleid, een betere gebruikerservaring, enzovoort, dan bij een meer 
gedistribueerde IT-functie (wanneer LoB's hun "eigen IT-afdeling" hebben). 57% 
van de respondenten verwachtte dat de IT-organisatie en het personeelsbestand 
groter zullen worden. In Zuidoost-Azië was dit 80%; in Latijns-Amerika was het 
69%. 

Het is echter 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. 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 waar zij over gaan, dan hun collega's in 
opkomende markten.
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Inzicht nr. 8: 
... maar de IT-invloed van LoB's groeit.
De invloed van Lines of Business (LoB's) 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. Over het geheel genomen komt 44% van de IT-financiering 
al van de LoB's, hetzij direct, hetzij via terugbelasting naar IT. 69% van de 
respondenten denkt dat de zeggenschap over inkoopbeslissingen steeds meer naar 
de LoB's zal verschuiven. 

Gezien de sterk gegroeide invloed van LoB's in alle fasen van de levenscyclus is 
het belangrijk dat IT zijn strategie opnieuw onder de loep neemt. LoB's kunnen 
inderdaad niet meer alleen gezien worden als pure inkoopcenters. De LoB's 
begeven zich op terreinen zoals planning en governance en IT zal op een dieper 
niveau dan ooit tevoren met ze moeten samenwerken.

Inzicht nr. 9: 
Een herevaluatie van de samenwerking tussen bedrijf en IT.
Of centralisatie en meer resources voor IT een realistische toekomstverwachting 
is, valt nog te bezien. Het is echter duidelijk dat IT en de LoB's de IT-
consumptie samen vorm zullen geven en in veel sterkere mate dan ooit 
tevoren. 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 — waarschijnlijk niet de 
aangewezen weg.

Onze IT-respondenten zien voor zichzelf geen kleinere rol weggelegd, maar als 
ze een centrale rol willen blijven spelen, zal er meer samenwerking met de LoB's 
vereist zijn in alle fasen van de IT-consumptie. Volgens de ondervraagde IT-leiders 
zal IT zich ontwikkelen tot een makelaar in services voor LoB's, fungeren als een 
tussenstation en organisator binnen het bedrijf, die toezicht houdt op services, 
inkoop en levering en tegelijkertijd technische ondersteuning en beveiliging leveren. 
76% van onze respondenten denkt dat IT steeds meer zal fungeren als makelaar 
in cloudservices voor LoB's, via interne en externe clouds. Dit zal waarschijnlijk 
niet de enige manier zijn waarop IT zal worden geconsumeerd door het bedrijf. De 
verwachting is namelijk dat ongereguleerde uitgaven en zogenaamde "schaduw-
IT" de komende jaren zullen toenemen. Toch verwachten IT-besluitvormers dat hun 
organisaties belangrijker zullen worden als gevolg van deze orkestratiefunctie. 

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.

IT-leiders zullen moeten 
herformuleren wat het 
betekent om met het 
bedrijf samen te werken 
en gezamenlijk waarde te 
creëren.
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Inzicht nr. 10: 
Alarmbellen voor IT.
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 vanwege 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, 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 de 
LoB's. 

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 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, en op de gewenste prestatiestatistieken.

Wij zijn van mening dat deze veranderingen een totaal nieuwe beoordeling vereisen 
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: vanwege de toenemende invloed van LoB's op de hele 
levenscyclus van IT zullen IT-leiders steeds meer moeten samenwerken met LoB-
leiders. Ze zullen dus hun belangrijkste zakelijke prioriteiten moeten begrijpen en 
moeten zorgen dat ze op één lijn zitten met hun maatstaven voor succes.

•	 Waarde creëren: IT-leiders zullen moeten herformuleren wat het betekent om 
met het bedrijf samen te werken en gezamenlijk waarde te creëren. Dit omvat 
financieringsmechanismen, budgettering, meetgegevens, risico's, planning en 
governancemodellen. 

•	 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.

Bij de ontwikkeling van hun 
cloudstrategie moeten IT-
leiders rekening houden 
met de vraag hoe ze het 
beste met belangrijke 
belanghebbenden, zoals de 
LoB's en externe providers, 
kunnen samenwerken om 
een specifieke aanpak te 
vinden voor hun unieke 
behoeften. 



Conclusie
Uit deze inzichten — en de ingrijpende veranderingen waarvan ze een illustratie zijn 
— blijkt zonneklaar dat IT-leiders in actie moeten komen. Cloudproviders moeten 
zich richten op de gebieden die onze respondenten het belangrijkst achten voor 
hun succes: robuuste voorzieningen voor beveiliging en gegevensbescherming, de 
optie om aangepaste oplossingen te ontwikkelen, en garanties met betrekking tot 
servicebeschikbaarheid en -kwaliteit.

CIO's moeten ondertussen 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.

Als u het volledige rapport wilt downloaden, gaat u naar:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/

Voor meer informatie over het Internet of Everything gaat u naar:  
http://www.internetofeverything.com

Voor meer informatie over de cloudstrategie van Cisco gaat u naar:  
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Voor meer informatie over Intel en cloudcomputing gaat u naar:  
http://www.intel.com/cloud

Meer 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.
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