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BYOD: een wereldwijd perspectief                 
De voordelen van door werknemers gestuurde 
innovatie benutten

Samenvatting
Om te bepalen of BYOD alleen een verschijnsel in de VS - of zelfs alleen bij “grote 
Amerikaanse  bedrijven” - is, breidde de Cisco® Internet Business Solutions Group (IBSG) 
haar oorspronkelijke “BYOD en Virtualisatie”-onderzoek uit tot IT-beslissers bij zowel 
grote ondernemingen (1000 of meer werknemers) als bij middelgrote bedrijven (500-999 
werknemers) in acht landen in drie regio's. Onze resultaten tonen aan dat de groei van BYOD 
niet beperkt is tot de Verenigde Staten of grote bedrijven.

Belangrijkste bevindingen en conclusies
•	 BYOD is een wereldwijd verschijnsel: duidelijk is gebleken dat werknemers overal hun 

eigen devices gebruiken voor hun werk; 89 procent van de IT-afdelingen ondersteunen 
BYOD op enige wijze

•	 De belangrijkste voordelen van BYOD voor bedrijven zijn verhoogde productiviteit, meer 
arbeidsvreugde, lagere kosten; 69 procent van de IT-leiders staat "positief" tegenover BYOD

•	 Werknemers willen BYOD om hun eigen devices en applicaties te kunnen gebruiken en 
hun privéleven te kunnen combineren met hun werk

•	 Door werknemers gestuurde innovatie is een voordeel van BYOD dat veranderingen teweeg 
kan brengen. Door werknemers toe te staan te bepalen hoe, wanneer en met welke 
hulpmiddelen ze hun werk doen, kunnen bedrijven een nieuwe bron van energie aanboren

•	 Op het gebied van beveiliging en IT-ondersteuning impliceert BYOD echter nieuwe problemen

•	 Bedrijven moeten proactief reageren op BYOD met een verbeterd mobiliteitsbeleid en een 
op kostenverlaging gerichte strategie; desktopvirtualisatie kan daarbij helpen

Belangrijkste bevindingen op regio- en bedrijfsniveau
•	 Tussen middelgrote bedrijven en grote ondernemingen bestaat grote overeenkomst in de 

benadering van BYOD

•	 BYOD heeft een regionaal tintje: in Aziatische Latijns-Amerikaanse bedrijven is 
BYOD wijdverbreid en wordt het ook ondersteund, terwijl Europa voorzichtiger en 
terughoudender is

•	 De Verenigde Staten lopen voorop wat betreft acceptatie en ondersteuning van BYOD

•	 De Verenigde Staten en India liggen ver voor met desktopvirtualisatie: andere IT-leiders 
zijn ermee bekend, maar liggen achter met de implementatie
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Introductie: BYOD, een wereldwijd verschijnsel
Miljoenen consumenten - waaronder ook veel werknemers1 - kopen geavanceerde 
mobiele devices, zoals smartphones en tablets voor persoonlijk gebruik,2 en stoppen 
ze vol met applicaties die hen helpen hun activiteiten beter te beheren. Deze krachtige 
devices zijn voorzien van intuïtieve gebruikersinterfaces, hebben voor en achter camera's 
voor videovergaderen en kunnen putten uit honderdduizenden applicaties , niet alleen voor 
persoonlijke doelen en entertainment, maar ook voor zakelijke applicaties. Steeds meer 
gebruikers nemen deze devices mee naar hun werk en integreren ze in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Deze trend wordt vaak “Bring Your Own Device” (BYOD) genoemd. 

BYOD kan verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven hun netwerken, 
mobiele devices en zelfs hun werknemers - die "op kantoor zijn" een nieuwe dimensie geven 
- managen. Daarom wilde Cisco IBSG weten hoe wijdverbreid BYOD is in bedrijven en hoe IT-
afdelingen van bedrijven omgaan met deze nieuwe devices waar het gaat om ondersteuning, 
netwerktoegang en beveiliging. We wilden ook weten of IT-afdelingen positief, onverschillig of 
afwijzend staan tegenover BYOD.

In het voorjaar van 2012 hielden we een enquête onder 600 IT-beslissers bij Amerikaanse 
ondernemingen om antwoord te krijgen op deze en andere vragen,3 als onderdeel van 
ons lopende “Horizons”-onderzoeks- en analyseprogramma. De resultaten wezen op een 
fundamentele verandering in de manier waarop bedrijven devices ondersteunen en inrichten. 
Vijfennegentig procent van de IT-beslissers gaf aan dat hun bedrijven BYOD op een of andere 
wijze ondersteunen. Ook wilden we hun houding ten opzichte van BYOD weten. Zonder 
de problemen die BYOD met zich meeneemt te bagatelliseren, gaf 76 procent aan het een 
"tamelijk" of "buitengewoon" positieve ontwikkeling te vinden voor hun IT-afdeling. 

Om te bepalen of BYOD alleen een verschijnsel in de VS - of zelfs alleen bij “grote 
Amerikaanse  ondernemingen” - is, breidden we ons oorspronkelijke onderzoek uit naar IT-
beslissers bij zowel grote ondernemingen (1000 of meer werknemers) als bij middelgrote 
bedrijven (500-999 werknemers) in acht landen in drie regio's. Ook voegden we meer dan 
300 IT-beslissers bij middelgrote, Amerikaanse  bedrijven toe aan onze oorspronkelijke 600 
respondenten bij grote ondernemingen4 (zie afbeelding 1). Alle bij elkaar interviewden we bijna 
4900 IT-beslissers in 18 sectoren, die allen het mobiliteitsbeleid bij hun bedrijven bepalen of 
beïnvloeden.

Afbeelding 1.  Resultaten van het wereldwijde BYOD-onderzoek in het kader van 
het Cisco IBSG Horizons-programma.
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Onze resultaten wijzen uit dat de groei van BYOD niet is beperkt tot de Verenigde 
Staten of grote ondernemingen. Wereldwijd ondersteunt 89 procent van de IT-
leiders bij grote ondernemingen en middelgrote bedrijven BYOD op de een of 
andere manier. En 69 procent ziet BYOD als “tamelijk” of “buitengewoon” positief. 
Deze cijfers zijn verbijsterend. Ze laten zien dat bedrijven over de hele wereld (niet 
alleen in de Verenigde Staten) BYOD omarmen. Dit heeft verstrekkende gevolgen 
voor de manier waarop bedrijven devices inrichten en netwerktoegang beheren.

Maar Cisco IBSG is van mening dat de transformerende waarde van BYOD erin is 
gelegen dat het werknemers de vrijheid geeft hun manier van werken te innoveren. 
Wanneer het ze wordt toegestaan de devices , applicaties en cloudservices van 
hun voorkeur te gebruiken en zelf te bepalen waar en wanneer ze hun werk doen, 
kunnen werknemers in potentie een nieuwe bron van efficiency en productiviteit 
vormen voor bedrijven. Door BYOD te ondersteunen met goed management en 
een op BYOD toegesneden beheermodel en bedrijfsnetwerk, kunnen bedrijven 
hun beleid van alleen reageren op de wensen van werknemers ombuigen tot het 
aanboren van een verborgen - maar krachtige - bron van energie. Over de hele 
wereld bevinden bedrijven zich al op het keerpunt van deze doorbraak.

BYOD voedt de groei van mobiliteit
Mobiliteit - werken buiten de traditionele kantooromgeving of vaste locatie - is voor 
de moderne kenniswerker een eerste vereiste geworden. Zevenenveertig procent 
van de werknemers bij de bedrijven die we interviewden wordt officieel aangemerkt 
als "mobiele werker". Maar 60 procent van de werknemers gebruikt een mobiel 
device voor hun werk5 - 13 procent meer dan het aantal officiële “mobiele 
werkers” (zie afbeelding 2). Deze extra devices zijn hoofdzakelijk het resultaat van 
werknemersinitiatief: ook al hebben ze “officieel” geen mobiele devices nodig om 
hun werk te doen, ze integreren mobiliteit wel in de manier waarop ze dagelijks 
werken. En IT-afdelingen ondersteunen ze. Op de vraag hoe hun bedrijven mobiele 
werkers indelen antwoordde 36 procent dat ze, wanneer werknemers daarom 
vragen, mobiliteitsrechten toewijzen.

Afbeelding 2.  Percentage als mobiele werkers aangemerkte werknemers versus 
werknemers die mobiele devices gebruiken voor hun werk.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892
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De Verenigde Staten en India lopen voor op andere landen wat betreft het 
percentage kenniswerkers dat mobiele devices gebruikt (bijna 70 procent), maar 
China en Mexico liggen niet ver achter. Aan de andere kant gebruikt in Duitsland 
en Frankrijk slechts ongeveer 50 procent van de kenniswerkers mobiele devices. 
Al onze onderzoeksresultaten wijzen uit dat hoewel de penetratie van mobiliteit en 
BYOD in Europese landen aanzienlijk is, deze landen achterlopen bij andere landen 
waar het gaat om het omarmen en ondersteunen ervan.  

Kenniswerkers gebruiken niet alleen mobiele devices voor hun werk, ze gebruiken 
meerdere mobiele devices , zoals laptops, smartphones en tablet-pc's, om 
ze te helpen hun taken te vervullen. Gemiddeld verwachten IT-leiders dat het 
aantal devices zal toenemen van 2,3 per werknemer in 2012 tot 2,8 in 2014 
(zie afbeelding 3), een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 10,3 
procent. Er zijn ook hier aanzienlijke verschillen tussen landen en regio's. Hoewel de 
groeipercentages in de Verenigde Staten en India betrekkelijk laag liggen, hebben 
bedrijven in deze landen mobiele technologie met het meeste enthousiasme 
ontvangen en hebben deze landen nu al het hoogste gemiddelde aantal devices 
per werknemer. Brazilië ligt met 2,5 devices per werknemer niet ver achter en IT-
leiders verwachten een sterke groei in de komende twee jaar. Nergens zal het aantal 
mobiele devices sneller toenemen dan in China, dat, hoewel het gemiddelde aantal 
mobiele devices er net als in Rusland en Duitsland momenteel het laagst ligt, een 
samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) verwacht van bijna 23 procent - van 1,8 tot 
2,7 devices - in de komende twee jaar. De Europese landen stellen zich ook hier het 
meest terughoudend op.  

Afbeelding 3.  Gemiddelde aantal aangesloten devices per kenniswerker,  
2012 en 2014.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Het toenemende aantal devices per gebruiker is in hoge mate het resultaat van 
BYOD. 42 procent van de smartphones en 38 procent van de laptops die op het 
werk worden gebruikt, zijn op dit moment in eigendom van de werknemers. Daaruit 
blijkt dat BYOD geen opkomende trend is, maar al diep geworteld is in bedrijven over 
de hele wereld. En IT-leiders zien een sterke groei voor BYOD in de komende twee 
jaar - 63 procent zegt te verwachten dat het percentage devices dat in eigendom is 
van de werknemers zal toenemen (zie afbeelding 4).
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Afbeelding 4.  Het percentage bedrijven dat verwacht dat het aantal devices in 
eigendom van werknemers de komende twee jaar zal toenemen.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Door de hogere acceptatiegraad en de sterkere groei in de niet-Europese landen 
zal BYOD daar snel terrein winnen als belangrijkste strategie. Opvallend is het hoge 
percentage IT-beslissers dat zegt dat BYOD "aanzienlijk" zal toenemen: 35 procent 
in India, waar al meer dan 50 procent van de smartphones en laptops eigendom 
van werknemers is, en 29 procent in Brazilië, waar meer dan 40 procent van de 
toonaangevende mobiele devices eigendom is van de werknemers. Ondanks de 
relatief lage penetratiegraad van BYOD in Europese landen, verwachten IT-beslissers 
de komende twee jaar in Europa minder groei dan in Latijns-Amerika en Azië.

Afbeelding 5.  Percentage IT-leiders dat verwacht dat BYOD zal toenemen en het 
percentage dat positief is over de trend.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Door de hogere 
acceptatiegraad en de 
sterkere groei in de niet-
Europese landen zal BYOD 
daar snel terrein winnen als 
belangrijkste strategie.
 

Pagina 5   Cisco IBSG © 2012 Cisco en/of dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.



Horizons Cisco IBSG 
Onderzoeksrapport

Pagina 6   Cisco IBSG © 2012 Cisco en/of dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.

Vierentachtig procent van de IT-leiders in dit onderzoek zegt te verwachten dat 
BYOD in hun bedrijven zal groeien (zie afbeelding 5). Hoewel de verwachtingen van 
IT-beslissers over de mate van groei van BYOD uiteenlopen, bevestigt 84 procent 
van hen dat meer werknemers hun eigen devices gebruiken voor hun werk. Zelfs in 
Europa, waar de BYOD-trend minder sterk is, verwacht tussen de 62 en 80 procent 
groei. De verwachtingen van Europese IT-leiders ten aanzien van de rol van BYOD 
zijn overigens duidelijk minder hoog gespannen dan die van hun collega's in andere 
landen.

Uit eigen ervaring van Cisco is gebleken dat waar eigen devices van werknemers 
door IT-afdelingen werden toegestaan en ondersteund, het aantal met het netwerk 
verbonden mobiele devices meer dan verdubbelde.6 Mogelijk zien bedrijven 
die BYOD IT-ondersteuning geven meer groei en zijn ze positiever over het 
groeipotentieel, omdat ze de weloverwogen beslissing hebben genomen om het te 
ondersteunen en BYOD niet zien als iets dat ze is opgelegd door werknemers.

Naar aanleiding van de toename van het aantal devices van werknemers stelt 
52 procent van de IT-leiders dat niet-goedgekeurde softwareapplicaties en 
cloudservices tegenwoordig "iets meer" of "veel meer" worden gebruikt dan twee 
jaar geleden (zie afbeelding 6). Het ligt voor de hand dat ook het gebruik van niet-
goedgekeurde applicaties toeneemt, omdat werknemers niet alleen het device van 
hun voorkeur willen gebruiken, maar ook de software en de cloudservices van hun 
voorkeur. Maar hoe uitgebreid de toolkit ook is die bedrijven verschaffen, er zijn 
duizenden mobiele applicaties en online services die werknemers kunnen helpen 
beter samen te werken, gegevens te analyseren en ideeën te presenteren. In de 
app stores van Apple en Google kunnen werknemers deze direct opzoeken en 
downloaden, vaak gratis. Bovendien willen werknemers hun eigen devices gebruiken 
om hun persoonlijke applicaties en content bij de hand te hebben. Zoals we zullen 
zien, is de mogelijkheid dat werknemers privéleven en werk naadloos kunnen 
combineren juist een van de belangrijkste voordelen van BYOD. 

Afbeelding 6.  Percentage bedrijven dat stelt dat het gebruik van niet-
goedgekeurde applicaties "iets" of "zeer sterk" toeneemt.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892
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Ons onderzoek heeft uitgewezen dat er een groot verschil is tussen Europese 
landen en alle andere onderzochte landen wat betreft de toename van het gebruik 
van niet-goedgekeurde applicaties. In Rusland bijvoorbeeld stelt slechts 16 
procent van de IT-leiders dat sprake is van een toename van het gebruik van niet-
goedgekeurde applicaties, versus 71 procent in China.

Als werknemers hun eigen applicaties gebruiken, kan dit voor bedrijven echter 
extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de kosten van de verhoogde 
bandbreedte die veel van deze applicaties vereisen. Sommige van de populairste 
toepassingen die werknemers gebruiken werken met multimedia, zoals sociale 
netwerken en streaming media services. De combinatie van meer devices op 
het netwerk en niet-goedgekeurde applicaties die intensief gebruikmaken van 
multimedia, kan knelpunten in het netwerkverkeer veroorzaken, tenzij IT-afdelingen 
netwerken alert beheren en resources nauwlettend plannen. 

Ook het toenemende gebruik van niet-goedgekeurde samenwerkingstools vergt 
actief beheer. Werknemers maken steeds meer gebruik van instant messaging, 
bestandsbeheer, mobiel videovergaderen en samenwerkingsservices in de cloud 
ter aanvulling op of zelfs vervanging van de samenwerkingsapplicaties van hun 
bedrijf. Hoewel werknemers er baat bij kunnen hebben om de samenwerkingstools 
te gebruiken die ze het meest geschikt vinden, vooral als de tools die hun bedrijf 
verstrekt beperkt of ontoereikend zijn, is het risico niet denkbeeldig dat er meerdere, 
zelf-gecreëerde "eilandjes" van samenwerking ontstaan die anderen ongewild 
buitensluiten. Het is voor bedrijven van essentieel belang om ervoor te zorgen dat 
niet-goedgekeurde samenwerkingstools worden geïntegreerd in de IM-applicaties, 
telefoonboeken, sociale netwerkapplicaties en videosamenwerkingstools van het 
bedrijf om het ontstaan van dit soort "eilandjes" te voorkomen.

Deel van de reden dat IT-leiders in landen als China, India en Mexico op de 
werkplek een grotere toename van devices en toepassingen van werknemers 
verwachten dan hun Europese tegenhangers, is wellicht dat ze er positiever 
tegenover staan. Slechts 52 procent van de IT-leiders in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk en 40 procent in Frankrijk is van mening dat BYOD een positieve 
ontwikkeling is voor hun afdelingen. Daarentegen gelooft 80 procent van de IT-
leiders in niet-Europese landen dat BYOD een positief effect heeft. In Brazilië, 
China, India en Mexico is 32 procent “buitengewoon positief” over BYOD, waar dit 
percentage in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Rusland slechts 10 
procent bedraagt.

Uit de manier waarop eigen devices van werknemers worden ondersteund en 
het al dan niet ondersteunen daarvan valt op te maken dat er uiteenlopende 
opvattingen bestaan over de voordelen van BYOD voor IT-afdelingen. Over het 
algemeen is de acceptatie van BYOD onder IT-leiders van bedrijven groot. Bijna 
90 procent ondersteunt BYOD op de een of andere manier, variërend van devices 
van werknemers alleen toegang bieden tot het bedrijfsnetwerk tot het bieden van 
volledige IT-ondersteuning aan alle devices van werknemers. De Verenigde Staten 
en India bieden de meest uitgebreide ondersteuning voor devices van werknemers - 
ongeveer 30 procent van de bedrijven daar biedt IT-ondersteuning voor alle devices 
. Brazilië voert het meest liberale beleid - 82 procent van de bedrijven ondersteunt 
bepaalde devices van werknemers of alle devices (zie afbeelding 7). 
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Afbeelding 7.  Niveaus van IT-ondersteuning voor eigen apparaten van 
werknemers.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

De landen waar IT-leiders het minst positief waren over de gevolgen van BYOD - 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - voeren het meest restrictieve beleid. 
In Frankrijk bijvoorbeeld verbiedt een hoger percentage bedrijven het meenemen 
van eigen devices naar het werk of bieden bedrijven alleen netwerktoegang 
zonder andere vormen van ondersteuning. Hoewel toegang tot het bedrijfsnetwerk 
werknemers helpt om op het werk hun eigen devices te gebruiken, zijn hun 
mogelijkheden om daar productief gebruik van te maken beperkt, omdat ze geen 
bedrijfsapplicaties en cloudservices kunnen downloaden en geen technische 
ondersteuning krijgen in geval van problemen. Er lijkt dus sprake te zijn van zowel 
een positieve tendens (positieve indruk van BYOD, resulterend in een ruimer 
netwerkbeleid, wat de mogelijkheden en het enthousiasme vergroot) als een 
negatieve tendens (wantrouwig staan tegenover BYOD, resulterend in een restrictief 
beleid en beperking van de mogelijkheden, wat de aanvankelijke scepsis verder 
versterkt).

Een ander punt dat de potentiële voordelen van BYOD kan beperken, is het 
ontbreken van een duidelijk beleid op het gebied van mobiliteit, zowel met 
betrekking tot BYOD als in het algemeen. Waar het gaat om duidelijke richtlijnen op 
het gebied van mobiliteit, hebben grote ondernemingen op de meeste gebieden 
uitgebreidere beleidsregels geïmplementeerd dan middelgrote ondernemingen (zie 
afbeelding 8). Dit is nauwelijks verrassend en zegt eigenlijk dat het verschil tussen 
middelgrote en grote ondernemingen op veel gebieden niet groot is. 
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Afbeelding 8.  Gebieden waarop bedrijven een mobiele devices-/mobiliteitsbeleid 
voeren.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Zowel grote ondernemingen als middelgrote bedrijven moeten overigens nog 
heel wat werk verzetten voordat er sprake is van een krachtig mobiliteitsbeleid. 
Op diverse gebieden, die niet alleen essentieel zijn voor BYOD maar voor alle 
mobiliteitsplannen, zijn te veel bedrijven nog onvoorbereid. Zo heeft nog maar 50% 
van de grote ondernemingen en 41% van de middelgrote bedrijven beleidsregels op 
het gebied van netwerktoegang voor mobiele devices van werknemers. En slechts 
31% van de bedrijven heeft een beleid ten aanzien van niet-goedgekeurde devices. 

Het ontbreken van een duidelijk beleid - en in veel gevallen is er überhaupt 
geen beleid - kan voeding geven aan de gedachte dat BYOD leidt tot 
beveiligingsproblemen. IT-leiders zien nieuwe bedreigingen voor de beveiliging 
van bedrijfsgegevens in de vorm van virussen, malware en aanvallen gericht op 
het binnendringen van netwerken als verreweg het grootste nadeel van BYOD (zie 
afbeelding 9). Het veronderstelde gevaar dat BYOD oplevert voor de veiligheid van 
bedrijfsnetwerken is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat bedrijven in Europa 
deze trend niet zo enthousiast hebben verwelkomd als bedrijven elders. Met 
uitzondering van China zijn Europese landen het meest bezorgd over de negatieve 
effecten van BYOD op de veiligheid van bedrijfsnetwerken. Hun bezorgdheid over 
netwerkbeveiliging heeft Chinese bedrijven er overigens niet van weerhouden BYOD 
te omarmen, omdat ze van mening zijn dat de voordelen ervan de mogelijke kosten 
verreweg overstijgen. 

Op diverse gebieden, die 
niet alleen essentieel zijn 
voor BYOD maar voor alle 
mobiliteitsplannen, zijn 
te veel bedrijven nog 
onvoorbereid. Zo heeft nog 
maar 50% van de grote 
ondernemingen en 41% van 
de middelgrote bedrijven 
beleidsregels op het gebied 
van netwerktoegang voor 
mobiele devices van 
werknemers. 
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Afbeelding 9.  Percentage bedrijven dat beveiliging ziet als het belangrijkste 
bezwaar van BYOD.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Volgens IT-leiders kunnen bedrijven met name op de volgende drie gebieden baat 
hebben bij BYOD 7 (zie afbeelding 10):

•	 Productiviteit: in het algemeen zien IT-leiders verhoogde productiviteit van 
werknemers als het belangrijkste voordeel van BYOD, zowel in termen van 
verhoogde productie als wat betreft verbeterde samenwerking met anderen. Dit 
is een belangrijke uitkomst, omdat tot nu toe tegen BYOD werd aangevoerd dat 
werknemers door persoonlijke applicaties en content (zoals sociale netwerken, 
games, niet-toegestane sites voor persoonlijke zaken en entertainment) zouden 
worden afgeleid.  

•	 Arbeidsvreugde: werknemers willen voor hun werk dezelfde devices gebruiken 
die ze gebruiken in hun privéleven. Als het ze wordt toegestaan om hun eigen 
apparaten te gebruiken, voelen werknemers zich meer thuis op hun werk en 
doen ze hun werk met meer plezier.  

•	 Lagere kosten: lagere mobiliteitskosten, doordat werknemers de kosten van 
hun mobiele apparaten gedeeltelijk (of geheel) zelf betalen en doordat IT-
hulpmiddelen beter worden benut, wordt doorgaans genoemd als het derde 
voordeel, net achter arbeidsvreugde. Voor verschillende landen is het echter 
het belangrijkste voordeel, vooral in landen waar BYOD minder enthousiast is 
ontvangen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In het algemeen zien 
IT-leiders verhoogde 
productiviteit van 
werknemers als het 
belangrijkste voordeel van 
BYOD, zowel in termen 
van verhoogde productie 
als wat betreft verbeterde 
samenwerking met anderen.
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Afbeelding 10. Belangrijkste voordelen van BYOD voor bedrijven.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Wat zijn volgens IT-leiders de belangrijkste redenen voor werknemers om BYOD te 
omarmen? In het algemeen is de belangrijkste reden dat werknemers meer controle 
willen hebben over hoe, waar, wanneer en met welk device ze hun werk doen (zie 
afbeelding 11).

Afbeelding 11.  Belangrijkste redenen voor werknemers om hun eigen devices 
voor hun werk te gebruiken.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Ze willen in de loop van de dag - of nacht - kunnen wisselen tussen privéactiviteiten 
en werk voor hun baas. De mogelijkheid om persoonlijke zaken te regelen op 
het werk en voor de baas te werken in de eigen tijd, is kenmerkend geworden 
voor kenniswerk. Mobiliteit, met name BYOD, heeft deze trend versterkt, omdat 
werknemers hun eigen apparaat altijd bij zich hebben om bereikbaar te blijven voor 
vrienden, familie en collega's. En via mobiele aanwezigsheidsapplicaties als IM 
kunnen werknemers direct worden bereikt. Kortom, de moderne kenniswerker is 
eigenlijk nooit echt "afwezig", ook al is hij of zij zelden echt op kantoor.

De belangrijkste reden 
is dat werknemers meer 
controle willen hebben over 
hoe, waar, wanneer en met 
welk device ze hun werk 
doen.
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Ten slotte willen werknemers hun eigen applicaties en cloudservices zonder 
beperkingen kunnen gebruiken, voor zowel persoonlijke als werkgerelateerde taken. 
BYOD is aantrekkelijk, omdat de strikte scheidslijnen ten aanzien van wat toegankelijk 
is en kan worden gedownload en gebruikt op een apparaat dat bedrijfseigendom 
is, vervagen op een device dat eigendom is van de werknemer en dus zowel 
privémateriaal als bedrijfsmateriaal bevat.

Het is duidelijk dat zowel bedrijven als werknemers van mening zijn dat BYOD 
belangrijke voordelen biedt. Deze voordelen leiden, zoals we hebben gezien, tot 
een toename van het aantal devices, evenals tot een grotere netwerkbandbreedte. 
Die toename van mobiele apparatuur en netwerkverkeer zal verstrekkende gevolgen 
hebben voor de IT-budgets in de verschillende landen (zie afbeelding 12). De IT-
leiders in dit onderzoek verwachten dat het deel van het IT-budget dat aan mobiele 
apparatuur wordt besteed, zal toenemen van 18 procent in 2012 tot 23 procent in 
2014. In China en India, waar al een groot deel van het IT-budget wordt bestemd 
voor mobiele apparatuur en services, zal dit percentage voor beide landen stijgen 
van 22 procent van de totale IT-uitgaven in 2012 tot respectievelijk 31 procent en 
29 procent in 2014. Deze landen zien de potentiële voordelen van mobiliteit, met 
name van BYOD, weliswaar duidelijk in maar de sterk gegroeide budgets kunnen 
een probleem vormen als ze in dit tempo blijven stijgen.

Afbeelding 12.  Percentage van het 'mobiele' budget dat wordt besteed aan 
mobiele plannen.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Dit geldt met name voor China, hoewel het aantal apparaten per werknemer 
daar betrekkelijk laag is (1,8 apparaten per werknemer). Braziliaanse bedrijven 
daarentegen verwachten hun kosten in de hand te houden, ondanks voorspellingen 
van onstuimige groei. In Europa, waar landen minder urgentie geven aan 
mobiliteitsplannen, ligt het mobiliteitscijfer als percentage van de totale IT-uitgaven 
veel lager. 

De toename van 
mobiele apparatuur en 
netwerkverkeer zal 
verstrekkende gevolgen 
hebben voor de IT-budgets 
in de verschillende landen.
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Desktopvirtualisatie. In deze studie werd ook desktopvirtualisatie8 onderzocht, 
dat de desktopomgeving scheidt van apparatuur en werknemers dezelfde of een 
soortgelijke ervaring biedt, ongeacht waar ze zich bevinden of welk apparaat ze 
gebruiken. Desktopvirtualisatie was het enige gebied waarop onze bevindingen 
uit het oorspronkelijke onderzoek in de VS aanzienlijk afweken van die uit ons 
onderzoek in de andere landen. Hoewel de meeste IT-leiders doordrongen zijn van 
het belang van desktopvirtualisatie, is men in de meeste landen nog niet erg ver 
gevorderd met de uitvoering van desktopvirtualisatiestrategieën. 

In de Verenigde Staten is 51 procent van de bedrijven klaar met de implementatie 
van hun desktopvirtualisatiestrategie of momenteel bezig met de uitvoering daarvan. 
India en China volgen met respectievelijk 40 en 36 procent. In alle andere landen ligt 
dit cijfer onder de 30 procent.

Deze landen liggen “achter” met het implementeren van desktopvirtualisatie, omzet 
ze daar, in tegenstelling tot de IT-leiders in de VS, van mening zijn dat het minder 
van toepassing is op kenniswerkers (zie afbeelding 13). 

Afbeelding 13.  Percentage respondenten dat van mening is dat 
desktopvirtualisatie voor de meeste kenniswerkers geschikt is.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Deze conclusie kan veranderen naarmate BYOD sterker geworteld raakt en IT-
leiders meer inzicht krijgen in de voordelen van desktopvirtualisatie in een mobiele 
omgeving. Desktopvirtualisatie sluit op allerlei manieren naadloos aan op BYOD, 
omdat bedrijven hiermee maar één softwareomgeving op hun bedrijfsservers 
hoeven in te richten en te beheren. Bedrijfsgegevens en werkbestanden worden 
ook bewaard op de server. Welk device de werknemer ook gebruikt, de benodigde 
gegevens en bestanden zijn altijd beschikbaar. Dit maakt deze oplossing ook 
veilig, omdat er op het device geen gegevens achterblijven. Voor sommige 
bedrijven kan het gebruik van eigen mobiele applicaties echter een geschiktere 
implementatiestrategie zijn.

Desktopvirtualisatie sluit op 
allerlei manieren naadloos 
aan op BYOD, omdat 
bedrijven hiermee maar één 
softwareomgeving op hun 
bedrijfsservers hoeven in te 
richten en te beheren.
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Implicaties voor IT-leiders
Zoals we hebben gezien, heeft slechts 50 procent van de grote ondernemingen en 
41 procent van de middelgrote bedrijven een mobiliteitsbeleid dat bepaalt wie met 
welke apparatuur gebruik mag maken van het bedrijfsnetwerk. Dit is een probleem, 
ook als het merendeel van de mobiele devices bedrijfseigendom is. De gevaren die 
netwerkbeveiliging, intellectuele eigendom en bedrijfsinformatie bedreigen nemen toe 
naarmate werknemers meer van hun eigen devices met het netwerk verbinden. Dit 
komt niet door de slechte bedoelingen van werknemers, maar doordat het voor IT-
leiders steeds moeilijker wordt om te weten welke apparaten legitiem zijn en welke niet. 
In dit verband dienen beveiligingsbeleid en tools te worden beschouwd als instrumenten 
die BYOD ondersteunen door het netwerk intelligenter en veiliger te maken. Een paar 
van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen die voor BYOD zijn vereist zijn:

•	 Uniform beleid: een uniform beleid beveiligt gegevens, applicaties en 
systemen, en maakt onderscheid tussen soorten gebruikers (gast, meerdere 
werknemersprofielen). Eén beleidsplatform in plaats van meerdere beleidskaders 
die door verschillende IT-systemen worden bewaakt, kan bedrijven helpen de 
"beleidskloof op het gebied van mobiliteit" snel en efficiënt te dichten en BYOD 
veiliger te maken. Een uniform beleid maakt het ook mogelijk alle mobiele devices 
die toegang hebben tot het netwerk, te herkennen en te beheren. 

•	 Toegang tot het bedrijfsnetwerk beveiligen en beveiligde netwerkservices 
leveren: BYOD vereist dat IT-afdelingen het juiste niveau van toegang tot 
het bedrijfsnetwerk bieden, gebaseerd op het profiel en het device van 
de gebruiker. Gebruikers moeten ook toegang kunnen krijgen tot de juiste 
applicaties, gegevens en services. 

•	 Beveiliging van apparatuur: een extra beveiligingslaag op deviceniveau, zowel 
voor devices die eigendom zijn van het bedrijf als voor devices die eigendom 
zijn van werknemers, is essentieel voor de bescherming van gevoelige 
bedrijfsgegevens. Beheer van mobiele devices biedt netwerkbeheerders de 
mogelijkheid toegang te weigeren en op afstand gegevens op verloren of 
gestolen apparaten te wissen. 

•	 Beveiligde gegevensoverdracht: gegevensoverdracht tussen device en 
netwerkinfrastructuur, bekabeld of draadloos, is beveiligd en gecodeerd, zodat 
bedrijven zelfs hun meest gevoelige informatie kunnen overbrengen naar mobiele 
gebruikers, ongeacht welk apparaat ze gebruiken of waar ze zich bevinden. 

Maar BYOD ondersteunen betekent veel meer dan risico's verlagen. Het vereist 
een mobiliteitsbeleid en voldoende netwerkcapaciteit om werknemers in staat te 
stellen de devices die ze meenemen en de applicaties en cloudservices die ze 
gebruiken optimaal te benutten. Het doel is de manier van werken van werknemers 
te innoveren met de volgende middelen:

•	 Mobiele samenwerking via elk device: werknemers gebruiken allerlei 
devices en tools om samen te werken met hun collega's. Werknemers de 
vrijheid bieden om de juiste tools te kiezen, ongeacht of deze officieel door 
IT worden ondersteund, is de essentie van BYOD, maar het risico bestaat 
dat werknemers opgesloten raken in zelfgecreëerde silo's. Door te voorzien 
in samenwerkingstools die werknemers via één interface toegang geven tot 
meerdere IM-accounts en voicemail en ervoor te zorgen dat anderen kunnen 
zien wanneer ze online zijn, kunnen deze risico's worden voorkomen, zodat 
alleen de voordelen overblijven.

Beveiligingsbeleid 
en tools dienen te 
worden beschouwd als 
instrumenten die BYOD 
ondersteunen door het 
netwerk intelligenter en 
veiliger te maken. 
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•	 Mobiel videovergaderen en bureaublad delen: de mogelijkheid om 
deel te nemen aan vergaderingen, applicaties te delen of te bekijken en 
videogesprekken te kunnen voeren vanaf elke locatie en elk device, is 
tegenwoordig essentieel voor kenniswerkers, waarvan 60 procent voor hun 
werk een mobiel device gebruikt. Dit geldt met name voor managers, voor 
wie het door hun volle agenda's en strakke reisschema's steeds moeilijker 
is om vergaderingen te houden in de traditionele vergaderruimte. Om de 
besluitvorming te verbeteren is samenwerking echter essentieel. Als ze tijdens 
hun drukke bezigheden of onderweg niet direct met alle betrokkenen kunnen 
overleggen, kunnen beslissingen worden vertraagd en kan de uitvoering ervan 
in gevaar komen. Tools in de cloud die samenwerking zowel binnen als buiten 
de grenzen van het bedrijfsnetwerk faciliteren, zijn essentieel voor de huidige 
cultuur van mobiel samenwerken, met name voor BYOD. 

•	 Krachtige netwerkinfrastructuur: zoals we hebben gezien, zal het aantal 
devices dat verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk toenemen van 2,3 tot 2,8 
per kenniswerker. De flexibiliteit om voor elk taak het beste device te kiezen, 
of dit nu een laptop, een smartphone of een tablet is, leidt tot een drastische 
toename van het aantal devices en het netwerkverkeer, vooral omdat, zoals uit 
ons onderzoek blijkt, kenniswerkers allerlei bandbreedtevretende applicaties 
gebruiken, zoals applicaties voor videovergaderen en mediarijke cloudservices. 
Bovendien maken deze devices tegenwoordig zowel intern als extern op 
meerdere manieren verbinding met het bedrijfsnetwerk: via een kabel, WiFi en 
3G/4G. Bedrijven moeten netwerken ontwikkelen met voldoende bandbreedte en 
capaciteit voor het toenemende aantal apparaten en er tegelijkertijd voor zorgen 
dat apparaten op de meest kosteneffectieve manier verbinding maken met het 
netwerk. We hebben geconstateerd dat bedrijven allerlei kostenbesparende 
maatregelen treffen, zoals samenvoegen van vast en mobiel, om de snel 
stijgende mobiliteitskosten te verlagen. Een geconvergeerd netwerk, met name 
een netwerk waarin mobiel verkeer en WiFi-verkeer kunnen samengaan en de 
toegang van mobiele devices wordt beheerd, is geen luxe maar pure noodzaak 
naarmate het gebruik van BYOD binnen de onderneming verder toeneemt. 

•	 Desktopvirtualisatie voor compatibiliteit, ondersteuning voor verschillende 
devices: naarmate meer werknemers hun eigen devices meenemen naar hun 
werk, leidt de verscheidenheid aan besturingssystemen en configuraties tot 
ernstige compatibiliteitsproblemen voor IT-afdelingen. Desktopvirtualisatie lost 
compatibiliteitsproblemen op, omdat IT op die manier kan voorzien in “virtuele 
desktops” met applicaties en gegevens die toegankelijk zijn voor werknemers, 
ongeacht welk device ze gebruiken. De applicaties en gegevens die ze 
gebruiken, worden direct vanuit het datacenter overgebracht naar het device. 
Deze oplossing zorgt er niet alleen voor dat bedrijfsapplicaties op elk device 
kunnen worden gebruikt, maar verhoogt ook de beveiliging, omdat de gegevens 
worden opgeslagen in het datacenter in plaats van op het device, dat fungeert 
als thin client. Werknemers verlangen en verwachten dat IT de devices die ze 
voor hun werk gebruiken ondersteunt, ongeacht of deze eigendom zijn van de 
werknemer of van het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat momenteel slechts 
22 procent van de bedrijven IT-ondersteuning biedt voor alle devices van 
werknemers. Met virtuele desktops kunnen applicaties centraal worden beheerd 
en uitgevoerd, ongeacht welke devices werknemers gebruiken. Op die manier 
kan IT zich richten op het onderhoud van de desktops en de ondersteuning 
van de bedrijfsapplicaties, en zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het 
onderhoud van hun eigen devices. 

Tools in de cloud die 
samenwerking zowel binnen 
als buiten de grenzen 
van het bedrijfsnetwerk 
faciliteren, zijn essentieel 
voor de huidige cultuur van 
mobiel samenwerken, met 
name voor BYOD. 
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Implicaties voor managers
Uiteindelijk willen werknemers meer controle over waar en hoe ze werken en welke 
tools ze gebruiken om hun werk te doen. Ze willen minder tijd kwijt zijn aan zaken 
die niet essentieel zijn voor hun taakvervulling, zoals hun gezicht laten zien op 
kantoor of kiezen uit een beperkt aanbod devices en applicaties. Mobiele devices 
zijn tegenwoordig zo geavanceerd en gemakkelijk te gebruiken en de keuze uit 
mobiele applicaties en cloudservices is zo groot, dat veel werknemers er niet meer 
mee akkoord gaan door het bedrijf gedwongen te worden een voorgeschreven tool 
te gebruiken. Ze willen dat bedrijven erop vertrouwen dat ze hun werk doen op een 
geschikte manier en op tijden van de dag die het beste uitkomen. 

De wens van werknemers om meer vrijheid, zeggenschap en flexibiliteit te krijgen, 
kan sommige bedrijven heel wat hoofdbrekens kosten omdat IT-ondersteuning 
en -beheer hierdoor kan worden gecompliceerd. Maar de wederzijdse voordelen 
voor bedrijf en werknemer zijn aanzienlijk. BYOD kan werknemers helpen een beter 
evenwicht te vinden tussen hun sociale verplichtingen en gezinsleven enerzijds en 
hun werk anderzijds. Het past naadloos bij een "gezinsvriendelijk" beleid, zoals 
telewerken en flexwerken. Bedrijven kunnen dergelijke BYOD-voordelen benutten 
om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden, en ervoor te zorgen 
dat ze productief zijn, waar ze hun werk ook doen.

Afgezien van deze voordelen gelooft Cisco IBSG dat werkprocessen kunnen 
worden herzien door werknemers de vrijheid te geven om de devices, applicaties 
en cloudservices van hun voorkeur te gebruiken. Door werknemers gestuurde 
innovatie reikt veel verder dan waar en wanneer ze werken. BYOD biedt 
werknemers de mogelijkheid om continu te innoveren op verschillende manieren, 
zoals cloudservices gebruiken om gegevens op een mobiel device te analyseren 
en te visualiseren en de perfecte tool te vinden voor het beheren van complexe 
workflows, maar ook om videovergaderingen op te nemen om beslissingen 
beter te kunnen uitvoeren. Het potentieel voor continue innovatie van laag naar 
hoog in de organisatie is enorm en de tools liggen voor het oprapen: krachtige 
devices die steeds betaalbaarder worden; duizenden mobiele applicaties voor 
een habbekrats, met geavanceerde functionaliteit op bedrijfsniveau; en tools voor 
applicatieontwikkeling waarmee gebruikers zonder specifieke kennis snel hun eigen, 
aangepaste applicaties kunnen ontwerpen.

Bij de start van het volgende Cisco IBSG Horizons BYOD-programma, gepland voor 
najaar 2012, presenteert Cisco IBSG een gedetailleerde analyse van de financiële 
gevolgen van BYOD voor een onderneming, inclusief een analyse van de voordelen 
van het bevorderen van door werknemers gestuurde innovatie en productiviteit. 
Deze analyse geeft IT-leiders en managers inzicht in de waarde van de huidige 
BYOD-plannen en stippelt de route uit naar verbetering van BYOD-beleid en 
netwerkcapaciteit om optimaal rendement te halen uit BYOD. Dit is essentieel om 
BYOD van een verschijnsel waarop bedrijven reageren om te kunnen zetten in een 
strategisch voordeel.

Bedrijven kunnen dergelijke 
BYOD-voordelen benutten 
om getalenteerde 
werknemers aan te trekken 
en te behouden, en ervoor 
te zorgen dat ze productief 
zijn, waar ze hun werk ook 
doen.



Horizons Cisco IBSG 
Onderzoeksrapport

Pagina 17   Cisco IBSG © 2012 Cisco en/of dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.

Bijlage 1: Regiosamenvatting - Azië
Het onderzoek strekte zich uit tot bedrijven in twee van de grootste en meest 
invloedrijke economieën van Azië: China en India. Chinese en Indiase IT-leiders zijn 
in het algemeen zeer geporteerd voor BYOD en enthousiast over de voordelen die 
BYOD hun bedrijven en afdelingen biedt. Hieronder geven we een paar voorbeelden 
van gebieden waarop deze landen zich onderscheidden.

China
•	 Snelste toename van mobiele devices, van 1,8 per kenniswerker in 2012 tot 2,7 

in 2014

•	 Meest enthousiast over de voordelen van BYOD voor bedrijven: hoogste 
percentage bedrijven dat de voordelen ervan ziet voor de productiviteit van 
werknemers (24 procent), de arbeidsvreugde van werknemers (21 procent) en 
lagere kosten (20 procent)

•	 Hoogste percentage groei van mobiliteitsbudgets als onderdeel van de totale 
IT-uitgaven, van 22 procent in 2012 tot 31 procent in 2014

•	 Hoogste percentage bedrijven dat verwacht dat BYOD in de komende twee jaar 
zal toenemen: 76 procent

India
•	 Dertig procent van de Indiase bedrijven ondersteunt alle devices van 

werknemers, het hoogste percentage op de Verenigde Staten na

•	 Het hoogste percentage werknemers dat voor hun werk een mobiel device 
gebruikt: 69 procent

•	 Samen met de Verenigde Staten het hoogste aantal aangesloten devices per 
kenniswerker: 2,8 in 2012 en 3,2 in 2014 

•	 Het hoogste percentage desktopvirtualisatie-implementaties: 13 procent van 
de bedrijven heeft hun virtualisatiestrategie volledig geïmplementeerd en India 
ligt dicht bij de VS wat betreft het percentage van bedrijven dat bezig is met de 
uitvoering van een implementatiestrategie (zie afbeelding 14)

Afbeelding 14.  Mate waarin bedrijven een desktopvirtualisatiestrategie hebben 
geïmplementeerd.

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

China: snelste toename van 
mobiele devices, van 1,8 
per kenniswerker in 2012 
tot 2,7 in 2014.

India: het hoogste 
percentage werknemers 
dat voor hun werk een 
mobiel device gebruikt: 69 
procent
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Bijlage 2: Regiosamenvatting - Latijns-Amerika
Het onderzoek strekte zich uit tot twee grote landen in Latijns-Amerika: Mexico 
en Brazilië. Net als bij de Aziatische landen zijn IT-leiders in Mexico en Brazilië 
grote voorstanders van BYOD. Hun bedrijven hebben momenteel zelfs de hoogste 
BYOD-acceptatiegraad. In ons onderzoek vroegen we IT-leiders om aan te geven 
of de gebruikte devices eigendom waren van het bedrijf of van de werknemers. 
Daaruit bleek dat Mexico en Brazilië wat betreft het aantal devices in eigendom van 
werknemers de hoogste percentages scoorden (zie afbeelding 15).

Afbeelding 15.  Percentage devices in eigendom van bedrijf versus percentage 
devices in eigendom van werknemers

Bron: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Brazilië
•	 Heeft tegen 2014 3,1 aangesloten devices per kenniswerker, bijna net zo veel 

als de Verenigde Staten

•	 Het op twee na hoogste percentage bedrijven dat alle devices van werknemers 
ondersteunt (25 procent)

•	 IT-leiders zien BYOD niet als een grote bedreiging van de beveiliging - slechts 
17 procent geeft aan beveiliging als belangrijkste probleem te zien

Mexico
•	 Het belangrijkste voordeel van BYOD is kostenbesparing, wat gezien het hoge 

percentage aan werknemers toebehorende devices bij Mexicaanse bedrijven 
niet te verwonderen is

•	 88 procent van de IT-leiders is “positief” over het effect van BYOD op hun 
afdelingen, de hoogste score in het onderzoek, die Mexico deelt met China

•	 Sterke stijging van het aantal devices per kenniswerker, van 2,3 devices in 2012 
tot 3,0 in 2014

•	 Middelgrote bedrijven hebben over het algemeen beter ontwikkelde, 
uitgebreidere beleidsregels dan grote ondernemingen, waar in alle andere 
landen het tegendeel het geval is
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Bijlage 3: Regiosamenvatting - Europa
Europa laat de meest consistente regiotrends zien in ons onderzoek. Europese IT-leiders 
staan, in verschillende mate, het meest afwijzend tegenover het ondersteunen van BYOD bij 
hun werknemers en zijn het minst optimistisch over de voordelen ervan. Bijgevolg hebben 
zij te maken met lagere aantallen devices in eigendom van werknemers en minder niet-
goedgekeurde applicaties. Zij lijken te reageren op BYOD om de invloed ervan op de huidige 
manier van werken te minimaliseren in plaats van het te omarmen en het te zien als een 
mogelijkheid om werknemers meer vrijheid te bieden om hun werk te doen op de manier 
die zij prefereren. Hoewel er ook een paar potentiële nadelen kleven aan BYOD, zoals 
beveiligingsrisico's en de complicaties van het beheren van meerdere deviceplatforms, is 
Cisco IBSG van mening dat deze risico's in het niet vallen vergeleken met de vruchten die 
kunnen worden geplukt met een goed doordachte BYOD-strategie. Europese bedrijven 
kunnen schade lijden in vergelijking met bedrijven in concurrerende landen die BYOD benutten 
om optimaal te profiteren van door werknemers gestuurde verbeteringen op het gebied van 
productiviteit, samenwerking en uitvoering. 

Verenigd Koninkrijk
•	 Het hoogste percentage IT-leiders in Europa (51 procent) dat gelooft dat het aandeel 

van aan werknemers toebehorende devices toeneemt in het totale aantal devices dat 
verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk

•	 Belangrijkste voordeel van BYOD is lagere kosten

•	 Veel groter percentage grote ondernemingen (29 procent) dan middelgrote bedrijven (7 
procent) heeft desktopvirtualisatie voltooid of is bezig met de implementatie ervan

Frankrijk
•	 Samen met Duitsland het laagste percentage (50 procent) werknemers dat voor hun werk 

een mobiel device gebruikt (52 procent)

•	 Het laagste percentage IT-leiders dat gelooft dat BYOD positief is voor hun organisaties 
(40 procent)

•	 Het hoogste gecombineerde percentage bedrijven dat eigen devices van werknemers 
verbiedt of netwerktoegang biedt zonder verdere ondersteuning (51 procent)

Duitsland
•	 Het laagste percentage eigen smartphones, laptops en tablets van werknemers in het 

onderzoek

•	 Het hoogste percentage bedrijven dat geen ondersteuning biedt voor eigen devices van 
werknemers (22 procent)

•	 Het enige land waar het percentage IT-leiders dat “geen voordeel” ziet in BYOD hoger 
lag dan het percentage IT-leiders dat wel voordelen ziet, zoals hogere productiviteit van 
werknemers - gemiddeld de eerste keuze

Rusland
•	 Het hoogste percentage IT-leiders dat beveiliging ziet als het belangrijkste probleem van 

BYOD (38 procent)

•	 Het laagste implementatieniveau voor desktopvirtualisatie (48 procent heeft geen 
desktopvirtualisatiestrategie); virtualisatie wordt als het minst toepasbaar op werknemers 
gezien
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Eindnotities
1. In dit artikel refereren we om beurten aan “werknemers” en “kenniswerkers”. 

We gebruiken de term “kenniswerker” in brede zin: kantoormedewerkers, 
managers en professionals die in een bedrijfsomgeving werken.

2. Over de hele wereld kopen steeds meer consumenten mobiele devices. 
Hieronder staan recente cijfers over de smartphone- en tabletpenetratie in de 
landen die we hebben onderzocht. Smartphonepenetratie: VS 44%, Canada 
33%, VK 51%, Frankrijk 38%, Duitsland 29%, Rusland 25% (2011), China 33%, 
India 23% (2011), Mexico 20%, Brazilië 14%. De cijfers gelden voor 2012, 
tenzij anders vermeld (bron: Google/IPSOS). Tabletpenetratie in 2012 is als 
volgt: VS 42%, Canada 22%, VK 28%, Duitsland 12%, Frankrijk 19%, Rusland 
3%, China 3%, India 2%, Mexico 3%, Brazilië 4% (bron: Strategy Analytics).

3. “BYOD and Virtualization: Top 10 Insights from Cisco IBSG Horizons Study,” 
Cisco IBSG, 2012, http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/BYOD.pdf 

4. De resultaten voor de VS in dit onderzoek verschillen licht van de resultaten 
van het oorspronkelijke onderzoek in de VS vanwege de toevoeging van 312 
respondenten van middelgrote bedrijven.

5. Onder mobiele devices worden onder andere laptops, smartphones en tablets 
verstaan.

6. Bron: Cisco IT

7. In het najaar van 2012 lanceert Cisco IBSG de volgende BYOD Horizons 
programmaserie, waarin de gekwantificeerde voordelen van BYOD voor 
bedrijven aan de orde komen.

8. Desktopvirtualisatie wordt vaak aangeduid als Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI), Hosted Virtual Desktop (HVD), Desktop-as-a-Service (DaaS) en server-
based computing.
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Over Cisco IBSG Horizons                                                    
Horizons is een multimodaal onderzoeks- en analyseprogramma, ontworpen 
om kansen voor bedrijfstransformatie te signaleren op basis van technologische 
innovatie. De multimodale aanpak van het Horizons-programma is gericht op drie 
kerngebieden: (1) primair onderzoek, zoals enquêtes onder klanten, onderzoek 
van focusgroepen en interviews met materiedeskundigen; (2) uitgebreid secundair 
onderzoek van marktleiders en invloedhebbenden; en (3) de toepassing van 
voorspellende analyses om kennis te verzamelen over technologische innovaties en 
de effecten daarvan te kwantificeren. 

Voor meer informatie over het “BYOD en Virtualisatie” Horizons-onderzoek van 
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