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Voorwoord

Het aanbod aan technologie
trends is groot en het
veranderd ook nog eens in
hoog tempo. Voor CIO’s en
business is het daarom niet
eenvoudig om het overzicht
te houden en de juiste focus
en timing te kiezen. Om hen
daarbij te helpen organiseren
Deloitte en CIO Magazine
jaarlijks een grootschalige Trends en Innovatie
survey onder Nederlandse CIO’s. Dit rapport geeft
de resultaten van de survey die in november 2013
gehouden is. Niet alleen beschrijft het de trends die
op dit moment het meest kansrijk zijn om tot business
innovatie te komen, het geeft ook een beeld van de
‘next big thing’ die al aan de horizon verschijnt.
In onze visie zal de volgende grote doorbraak komen
van The Internet of Things. Grote aantallen alledaagse
apparaten en objecten worden voorzien van sensoren,
processoren en internet verbinding waardoor ze een
veel rijkere functionaliteit krijgen. Er ontstaan complexe
netwerken van grote aantallen ‘smart objects’ die
communiceren elkaar en met achterliggende cloud
systemen. De ‘big data’ die gegenereerd wordt door
al die ‘smart objects’ wordt gebruikt voor intelligente,
context gevoelige en gepersonaliseerde toepassingen.
Hierdoor komt een enorme golf van productinnovatie
op gang die de wereld om ons heen zichtbaar zal
veranderen. Zeker in combinatie met ‘wearable devices’
die we nu zien ontstaan en de hele nieuwe soorten
‘user engagement’ die daarbij gebruikt zullen worden.
Het spannende van deze ontwikkelingen is dat we
informatietechnologie zien versmelten met andere
technologieën zoals consumentenelektronica, medische
technologie en vervoerstechnologie. Waar we IT nu
nog scherp af kunnen bakenen zal dat in de nabije
toekomst veel moeilijker worden.
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Tegen de achtergrond van al die ontwikkelingen moet
de CIO een groot aantal ballen tegelijkertijd in de lucht
houden. Naast het organiseren van een gestroomlijnde
operatie is hij/zij zowel bezig met de optimalisatie
van de trends uit de vorige golf, als met het schiften
van actuele trends in zin en onzin én de vertaling van
relevante trends naar succesvolle toepassing in de
eigen organisatie. En daar boven op komt nog eens
de noodzaak om zich voor te bereiden op de golf van
vernieuwing die er daarna weer aan zit te komen. Met
dit rapport willen Deloitte en CIO Magazine bijdragen
aan het inzicht dat daarvoor nodig is.
Pieter Hofman
partner

Trends, innovatie en de CIO agenda

Impact op de business

Operational
effectiveness

Business-IT
innovatie

IT innovatie

Indirect

Business
innovatie

Verbetering

Uitbreiding

Hoog (‘commodity’)

Anderzijds biedt nieuwe informatietechnologie
nog steeds mogelijkheden tot innovatie. Maar wat
verstaan we daar nu precies onder? Het is in ieder
geval meer dan een reguliere vernieuwing. Peter
Drucker zegt het zo: “innovation is change that creates
a new dimension”. Er is een duidelijke breuk met het
voorgaande en er ontstaan nieuwe mogelijkheden. In
tegenstelling tot operational effectiveness is innovatie
er op gericht om onderscheidende activiteiten tot stand
te brengen. Het zorgt er voor dat de organisatie een
unieke strategische positie kan verwerven ten opzichte
van zijn concurrenten.

De vier gebieden van de CIO-agenda
Het heterogene karakter van ICT heeft als gevolg
dat de CIO te maken heeft met vier verschillende
domeinen, elk met hun eigen principes en spelregels,
zoals afgebeeld in de figuur. Een succesvolle CIO volgt
daarom een gedifferentieerde strategie die elk van
de vier gebieden omvat en die voor elk van de vier
gebieden een eigen aanpak heeft.

Laag (‘hype, trend’)

De verschillende doelstellingen zijn het gevolg van het
heterogene karakter van de informatietechnologie.
Enerzijds zijn grote gedeelten van de
informatietechnologie na jarenlange doorontwikkeling
al volwassen geworden en hebben de status van
dissatisfier bereikt. Uitermate belangrijk en het
fundament onder bedrijfskritische processen, maar
niet meer onderscheidend. Binnen dit gebied is
operational effectiveness het motto: het uitvoeren
van vergelijkbare activiteiten op een superieure manier
in vergelijking met concurrenten. Het is een streven
om op ieder gebied de best practice te realiseren.
Complexiteitsreductie, standaardisatie, stroomlijning en
professionalisering zijn hier de sleutelwoorden. Omdat
de grens van die best practice continue wordt verlegd
is het streven naar operational effectiveness ook een
continue activiteit.

Volgens Michael Porter zijn operational effectiveness en
strategie (innovatie) de twee elementen die samen het
succes van een organisatie bepalen. Beiden zijn nodig,
maar werken op een verschillende manier. Operational
effectiveness zorgt voor een goede winstgevendheid
van de huidige business terwijl strategie borgt dat ook
op termijn winstgevendheid blijft bestaan. Het één
is geen vervanging voor het ander, het succes wordt
bepaald door een juiste combinatie van beide. Het
zijn ook geen losstaande dingen maar ze beïnvloeden
elkaar. Zo zien we in de praktijk dat als een bedrijf
in zijn basis-ICT niet in staat is voor operational
effectiveness te zorgen, er zoveel aandacht en
middelen door dat gebied worden opgeslokt dat er
voor strategische innovatie weinig meer overblijft.

Volwassenheid van de techniologie

Balanceren tussen twee doelstellingen
De CIO balanceert tussen twee bijna tegengestelde
doelstellingen: aan de ene kant kosten efficiëntie,
complexiteitsreductie en stroomlijning (“operational
effectiveness”) in de basis-ICT en tegelijkertijd het
realiseren van business-IT innovaties met nieuwe
technologieën en trends. De beschikbare middelen zijn
echter beperkt en moeten dus verdeeld worden over
deze twee werelden. Feitelijk is de CIO bezig simultaan
te schaken op verschillende borden en zijn de spelregels
op die borden ook nog verschillend.

Transformatie
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Naast operational effectiveness kennen we
innovatie, waarbinnen we drie verschillende vormen
onderscheiden:
• Bij pure ICT innovatie wordt gebruik gemaakt van
nieuwe technologie zonder dat dat direct impact
heeft op de business. Het is het soort innovatie
waardoor het rendement van de ICT middelen
wordt verhoogd en die past in de uitdaging ‘meer
doen met minder’. Allerlei vormen van virtualisatie
zijn typische voorbeelden van dit type innovatie. De
betekenis van ICT innovatie is het in stand houden
van operational effectiveness, omdat de best
practice door technologische vooruitgang steeds
verder wordt verlegd. De rol van de CIO is om op
het juiste moment de juiste investeringen te doen.
• Bij pure business innovatie wordt een innovatief
business concept toegepast waardoor een
unieke business positie ontstaat. Meestal is voor
business innovatie informatietechnologie nodig ter
ondersteuning, maar is deze geen ‘driver’ van de
innovatie. Het gaat om het uitnutten van bestaande
technologie. Als je bedenkt dat de meeste bedrijven
hun ICT systemen maar voor een klein gedeelte echt
gebruiken dan is ook op dit gebied veel te winnen.
Bij business innovatie is de CIO sowieso niet de
primair verantwoordelijke. Toch kan hij grote waarde
hebben als hij door zijn expertise en track record het
vertrouwen geniet en meedenkt met de business.
Vanuit zijn kennis van zowel de ICT systemen als de
business processen kan hij dan bijdragen aan het
ontwikkelen of uitwerken van ideeën voor business
innovatie.
• Het grootste gebied bestaat uit business-ICT
innovatie, die zowel een grote sprong tot stand
brengt binnen de business als binnen de technologie
portfolio. Het gaat om het slim gebruikmaken van
nieuwe technologie om een onderscheidende
business positie te bereiken. Het klassieke voorbeeld
hiervan uit het vorige decennium is het gebruik
van internet als kanaal naar klanten om ‘customerself-service’ te realiseren. Maar ook nu is er nog
een groot aantal trends dat het vermogen heeft
om in de komende jaren onderscheidende business
voordelen te behalen. Op dit moment zijn er drie
grote clusters: cloud, mobile en data.
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Innovatie is geen luxe
De uitdaging van de CIO is om succesvol te zijn op
zowel operational effectiveness als innovatie. Omdat
geld en tijd beperkt zijn moet het verdeeld worden
over de verschillende domeinen. Hier is geen algemene
norm voor, ieder bedrijf zal als onderdeel van zijn
strategie zelf moeten bepalen wat op dat moment de
optimale mix is. De speelruimte is hier echter beperkt.
De afgelopen jaren is het tempo waarin kansrijke
nieuwe technologieën zich aandienen en volwassen
worden zo groot dat je het je eigenlijk niet kunt
veroorloven om niet aan innovatie te doen. De kansen
die nieuwe technologieën bieden zijn te mooi om te
laten liggen en de grens van wat mainstream is schuift
snel op. De achterstand die je oploopt door innovatie
te laten liggen wordt al snel zo groot dat je die moeilijk
meer kunt inhalen. Je komt dan in een situatie dat
technologieën die het stadium van ‘early mainstream’
of ‘mature mainstream’ al hebben bereikt voor jou
organisatie nog onontgonnen terrein zijn. En probeer
je een inhaalslag te maken door die technologieën
alsnog toe te passen, dan is de golf die daarna komt
alweer in het mainstream stadium als je daar aan toe
bent. Je loopt dan steeds achter de feiten aan en ziet
dan andere organisaties een voorsprong opbouwen en
houden.
Het opvallende van nieuwe technologieën, zoals nu
bijvoorbeeld cloud, mobile en data, is dat ze vaak extra
zijn ten opzichte van al bestaande technologieën.
Zoals een van de CIO’s in de survey opmerkte: er
komt alleen maar iets bij en er gaat zelden iets af.
Eerdere technologieën zoals ERP en Web uit het laatste
decennium van de vorige eeuw staan ook nog steeds
op de IT agenda van bedrijven. In dat steeds groter
wordende veld van technologieën is het zaak om bij te
blijven. Een CIO is dus zowel bezig met de uitnutting
en optimalisatie van de technologieën van tien jaar
geleden, als met de introductie van de technologieën
die nu ‘hot’ zijn, maar hij moet zich daarnaast ook al
weer voorbereiden op de golf van vernieuwing die
er daarna weer aan zit te komen. Op dat laatste, de
contouren van ‘the next big thing’ gaat het laatste
hoofdstuk van dit rapport in.

Door het tempo van verandering kun je
het je niet lang veroorloven om niet aan
innovatie te doen

Veel technologieën bieden extra
mogelijkheden. Ze vervangen niet bestaande
IT Maar komen er bij. Het wordt alleen
maar meer.
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Samenhang tussen trends, denken vanuit
megatrends

Ontwikkel eerst
een samenhangende
innovatiestrategie op de
megatrends en maak
vandaaruit keuzes voor
individuele trends

Als je vooral bezig bent met
‘trends’ die al mainstream
zijn, dan is de kans groot dat
je de boot hebt gemist

Samenhangende innovatiestrategie
Het aantal technologie trends en de snelheid waarmee
ze zich ontwikkelen is zo groot dat het moeilijk is
het overzicht te behouden. Laat staan dat het lukt
om iedere trend te onderzoeken. Er moeten keuzes
gemaakt worden. Maar hoe doe je dat op een
verantwoorde manier als je geconfronteerd wordt
met een schijnaar chaotisch aanbod van trends? In de
visie van Deloitte zijn alle trends onderdeel van grotere
megatrends die een langere historie en grotere context
hebben dan de kleinere individuele trends. Op dit
moment zijn de drie grote megatrends: cloud, mobile
en data. De betekenis van een individuele trend kan
pas goed begrepen worden tegen de achtergrond van
de megatrend waarvan hij deel uitmaakt. Het advies
van Deloitte is dan ook om een samenhangende
innovatiestrategie te ontwikkelen op elk van deze
megatrends en om vandaaruit keuzes te maken voor
individuele trends. Dat zorgt voor een consistente
innovatie agenda en voorkomt ad hoc handelen waarbij
je je eenzijdig focust op een individuele trend en zonder
het te beseffen blinde vlekken hebt.
Focus en timing
Door het grote aantal technologie trends en de dynamiek
daarin komt het aan op het kiezen van de meest kansrijke
trends en de juiste timing. De volwassenheidsfase van
trends speelt daarin een hoofdrol. In het algemeen
geldt dat hoe groter het concurrentievoordeel is dat
je met een trend kunt behalen, hoe eerder je zult
instappen. Trends die alleen een beperkt effect hebben
op efficiencyverbetering adopteer je als ze volwassen
zijn, trends die de potentie hebben nieuwe omzet te
genereren of zelfs een nieuw business model mogelijk te
maken adopteer je in een veel vroeger stadium. Het is de
klassieke trade-off tussen risico en waarde.
Niet alle trends zijn relevant voor alle organisaties en
niet alle relevante trends adopteer je zo vroeg mogelijk.
Toch is het wel goed om periodiek de balans op te
maken en in de spiegel te kijken. Als je nu vooral
bezig bent met de trends die ‘mature mainstream’ zijn
dan is de kans groot dat je de boot hebt gemist. Er
zijn bepaalde technologieën die je gewoon op orde
moet hebben om verder te kunnen. Wie bijvoorbeeld
nu nog druk bezig is met master data management
zal waarschijnlijk zien dat hij achter loopt met data
analytics. Heel algemeen gezien moeten organisaties
‘mainstream’ technologieën wel zo langzamerhand
op orde hebben, actief bezig zijn met relevante
‘adolescent’ technologieën en zich voorbereiden op de
kansrijke ‘emerging’ technologieën.
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Megatrend ‘Cloud en flexibele applicaties’
Web Oriented Architecture

Service Oriented Architecture

Business Process
Management

Software as a
Service (SaaS)

Cloud/On-premise integration

Agile development

Infrastructure as
a Service (IaaS)

Private
cloud

Business Rule
Management

Platform as a
Service (PaaS)

Community
cloud

Complex Event
Processing

Hybrid cloud
computing

Personal
cloud

Cloud security
frameworks

mature mainstream

early mainstream

adolescent

emerging

Megatrend ‘Data en analytics’
mature mainstream

early mainstream

adolescent
emerging

Business Process
Management

Enterprise Content
Management

Data
warehousing

Advanced analytics on
enterprise data

Real time monitoring
and decisioning

Predictive
analytics

In-memory
analytics

Social analytics

Advanced data
visualisation

Big data

Audio / video analytics

Open data

Data science

Graph databases

Quantified self

Business intelligence

Collaborative decision
making

Megatrend ‘Mobile en User engagement’
mature mainstream

early mainstream

adolescent

emerging

Smartphones / tablets

Unified communications Rich Internet
applications

Multi-touch displays

Video telepresence

Enterprise mobile apps

Bring Your Own Device

Mobile device
management

Location aware services Social media
engagement

Electronic paper

Automatic content
recognition

Augmented reality

RFID

3D printing

Speed recognition /
gesture control

Context enriched
services

Near Field
Communication

Flexible displays

Gamification

Smart appliances

The Internet of Things

Wearable computers

Natural language
interaction

Mobile robots

HTML5
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Resultaten voor cluster ‘Cloud en
flexibele applicaties’
De trends in perspectief
De essentie van cloud is dat resources, zoals
applicatiefunctionaliteit en hardwarecapaciteit, niet
meer door ieder bedrijf zelf op kleine schaal worden
georganiseerd maar dat er een consolidatie plaatsvindt
waardoor die resources op een veel grotere schaal
worden geproduceerd en afgenomen door grote
aantallen klanten. En dat allemaal volgens een model
dat voldoet aan de vijf fundamentele kenmerken zoals
gedefinieerd door het NIST:
•
•
•
•
•

on-demand self-service (provisioning automation)
measured service (pay-per-use)
rapid elasticity (any quantity at any time)
resource pooling (multi-tenant model)
broad network access (available over the Internet)

De opkomst van cloud is niet uit de lucht komen
vallen maar past in het volwassen worden van de
informatietechnologie. Precies hetzelfde patroon
hebben we gezien bij andere doorbraaktechnologieën
zoals elektriciteit. Ook daar zagen we in de eerste
tientallen jaren iedere gebruiker zelf zijn eigen
elektriciteit produceren met lokaal geïnstalleerde
apparatuur. Na tientallen jaren ontstonden er
marktpartijen die elektriciteit op grotere schaal
produceerden en de transportnetwerken om de
centraal opgewekte elektriciteit bij de klanten te
krijgen. De omwenteling ging geleidelijk, langere
tijd bestaan bestonden beide modellen naast elkaar.
Onzekerheid over leverbetrouwbaarheid (je hebt het
letterlijk niet meer in eigen hand) remde de overstap
van lokaal naar centraal. Maar op de lange duur
bleek consolidatie de enige rationele keuze. Op dit
moment is er niemand meer die er serieus over denkt
om elektriciteit niet van het publieke net af te nemen
(op uitzonderingen na zoals ziekenhuizen die altijd
noodstroomcapaciteit hebben voor als het netwerk
uitvalt). Voor de doorsnee gebruiker geldt echter dat
die volledig vertrouwt op de centraal geproduceerde
elektriciteit. Binnen de informatietechnologie zitten
we nu in zo’n zelfde overgangsfase. Verreweg de
meeste IT resources hebben bedrijven nog zelf lokaal
georganiseerd, maar de verschuiving naar cloud gaat
jaar op jaar door.

10

Cloud is succesvol omdat het past in de behoefte aan
een flexibel en kosten efficiënt applicatielandschap.
Maar cloud is niet de enige trend die dat doel beoogt.
Al lange tijd zien we allerlei trends ontstaan die moeten
bijdragen aan flexibele / agile applicaties. Bijna tien
jaar geleden was SOA daarvan een goed voorbeeld.
Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld Complex Event
Processing en Business Rule Management. Maar ook
een trend als Agile development past in dat cluster.
Hoewel al deze trends het mogelijk maken om een
stapje te zetten richting het einddoel blijkt keer op keer
dat het bereiken van echte flexibiliteit een taai proces is.
Cloud computing
Met afstand de grootste trend in dit cluster is
Software as a Service (SaaS): het afnemen van
applicatiefunctionaliteit van een cloud leverancier
volgens de vijf hierboven genoemde cloud principes.
De survey laat zien dat 59% van de organisaties al een
operationele SaaS toepassing heeft en dat nog eens
17% van de organisaties experimenteert met SaaS.
Daarmee is het gebruik van SaaS op zichzelf eigenlijk
al geen trend meer en komt SaaS langzamerhand
binnen het domein van de mainstream technologieën.
Toch zijn er grote verschillen tussen sectoren: binnen
het onderwijs bijvoorbeeld maakt 89% operationeel
gebruik van SaaS, terwijl dit bij de centrale overheid
op 33% ligt. De drie meest voorkomende SaaS
toepassingen zijn: HR, kantoorautomatisering en
E-learning (50%-60% van de SaaS gebruikers), terwijl
logistieke toepassingen en ERP het laagst scoren in
adoptiegraad (15%-20% van de SaaS gebruikers).

59% van alle organisaties
maakt operationeel gebruik
van SaaS. Hiervan heeft
76% een integratie met onpremise applicaties en 31%
een SaaS / SaaS integratie.

Adoptie % onder SaaS gebruikers
HR
Office automation
E-learning
Recruiting
Sales force automation
Customer servcie and support
Time & expense management
Employee performance management
Finance and accounting
Full ERP
Marketing automation
Logistics
0
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Een tweede categorie cloud toepassingen is Platform
as a Service (PaaS). Hieronder verstaan we een
samenhangend geheel van applicatie ontwikkeltools
en middleware in een cloud omgeving, waarbij de
in de PaaS omgeving ontwikkelde applicaties ook
vanuit de PaaS omgeving worden gehost. Een PaaS
ontwikkelomgeving kan on-demand beschikbaar
worden gemaakt en gebruikers hoeven zich niet
druk te maken om de aanschaf en het beheer van de
onderliggende software en hardware. Die combinatie
maakt het mogelijk om in korte tijd nieuwe applicaties
en services te ontwikkelen en te deployen. Op dit
moment zijn verschillende grote PaaS leveranciers op
de markt aanwezig, zoals Salesforce met Force.com,
Microsoft met Azure en Google met App engine. Iedere
leverancier heeft echter wel zijn eigen technologie
stack, waardoor er een vendor lock-in ontstaat. De
survey laat zien dat het operationele gebruik van PaaS
in een jaar is gestegen van 13% naar 17.5% en dat
de groep bedrijven die PaaS actief onderzoekt sterk
groeide van 14% naar 26%.

20

30

40

50

60

70

De derde cloud categorie, Infrastructure as a Service
(IaaS) omvat het afnemen van hardware resources,
zoals servercapaciteit en storagecapaciteit, van cloud
leveranciers volgens de bekende cloud principes.
Op dit moment maakt 26.5% van de bedrijven al
operationeel gebruik van IaaS en een even grote groep
experimenteert er mee. Eén op de twee bedrijven is dus
al actief bezig met IaaS. Omdat deze trend in de 2012
survey niet is meegenomen kunnen we de 2013 cijfers
er niet mee vergelijken, maar de groei naar 26.5% is
snel geweest en zal ook in 2014 doorzetten.
Naarmate organisaties meer gebruik maken van cloud
ontstaat een sterkere behoefte aan integratie. De
trend van cloud/on-premise integratie, koppeling
van SaaS applicaties aan interne systemen, wordt al
door 76% van de SaaS gebruikers toegepast. Veel
ingrijpender is hybrid cloud computing, de integratie
van verschillende cloud diensten op aspecten als data,
proces, management en security. Hoewel dergelijke
complexe coördinatie nog in de kinderschoenen staat
blijkt uit de survey dat bedrijven wel hun eerste stappen
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aan het zetten zijn en dat 31% van alle SaaS gebruikers
een vorm van SaaS / SaaS integratie heeft.
De verschijningsvorm van SaaS, PaaS en IaaS is in ieder
geval als public cloud, maar bedrijven kunnen ook
kiezen voor een private cloud. Hierbij gebruiken ze de
technologie stack die ook gangbaar is in public cloud,
maar dan uitsluitend voor de eigen organisatie. Het
doel hiervan is om dezelfde voordelen te behalen als
bij public cloud maar met volledige controle over de
technologie. Een private cloud kan daarom ook een
tussenstap zijn op weg naar public cloud.
Naast het onderscheid in soort dienst (SaaS, PaaS,
IaaS) en het onderscheid tussen ‘public’ en ‘private’,
kunnen we ook cloud toepassingen onderscheiden
naar specifieke doelgroepen. Onder een community
cloud verstaan we cloud diensten die openstaan voor
een beperkte groep organisaties zoals bijvoorbeeld
overheidsdiensten (‘government cloud’) of
onderwijsinstellingen. Het voordeel hiervan is dat alle
gebruikers dezelfde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld
security hebben zodat de dienst precies op die eisen
ontworpen kan worden.
Weer een andere benadering is het gebruik van een
personal cloud, een verzameling van digitale content
en services van één persoon die naadloos te gebruiken
is over meerdere devices. Synchronisatie van elk device
met de personal cloud is hierbij een cruciale techniek.
Flexibele applicaties
Bij de architectuur trends gericht op het flexibeler
maken van applicaties is Business Rule Management
(BRM) het meest toegepast met 7.8% operationeel
gebruik. De essentie van deze aanpak is om business
rules in een apart systeem (BRMS) vast te leggen, dat
aangeroepen wordt door alle business applicaties.
Omdat iedere business rule maar één keer en op één
plaats vastgelegd wordt, ontstaat gegarandeerde
consistentie en betere beheerbaarheid. De belofte van
de trend is dat business rules zo eenvoudig aangepast
kunnen worden dat de medewerkers uit de business
dat zelf kunnen doen zonder dat er geprogrammeerd
hoeft te worden. In de praktijk blijkt deze flexibiliteit
toch lastiger te bereiken dan gehoopt.
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Een ander voorbeeld van een aanpak om
applicatielogica te isoleren in een standaard component
is Complex Event Processing (CEP). Deze aanpak
past in een architectuur die is gebaseerd op mogelijke
‘events’ en de juiste reactie daarop. In deze aanpak
genereren alle applicaties ‘events’ voor de CEP engine,
die deze events combineert tot ‘complex events’ en op
basis daarvan real-time beslissingen neemt en acties
initieert. Het operationele gebruik van deze trend is
nog relatief laag met 4.8%.
Een trend van een heel ander karakter, maar ook
bijdragend aan het doel van flexibele applicaties, is
agile development; principes en concepten voor de
wijze waarop softwareontwikkelingsprojecten worden
uitgevoerd. Kenmerkend voor een agile aanpak is
een iteratief ontwikkelproces waarin in ‘sprints’ van
enkele weken geprioritiseerde functionaliteit wordt
opgeleverd. Hierbij werken ontwikkelaars en gebruikers
nauw samen. Daarom is de aanpak bij uitstek geschikt
voor een omgeving waarin specificaties nog niet
helemaal uitgekristalliseerd zijn of snel wijzigen.
Inmiddels heeft agile bewezen geen hype te zijn en is
het als ‘early mainstream’ technology doorgedrongen
tot een grote groep bedrijven.
Soort impact
In de survey hebben we de CIO’s gevraagd wat
de meest typerende impact is van elke trend. In
onderstaande figuur zijn de resultaten van de trends
uit dit cluster weergegeven. Elk van deze trends heeft
vrijwel alleen maar impact op efficiency (sneller, beter,
goedkoper) en levert weinig business innovatie op.

In de markt zorgt de
opkomst van cloud
oplossingen nog meer voor
een “level playing field”
doordat geavanceerde
functionaliteit binnen het
bereik van kleine organisaties
komt.

Vooruitblik
Uit de survey blijkt dat de toepassing van cloud in de
periferie van het applicatielandschap gemeengoed
begint te worden. In de komende jaren zal de
belangrijkste groei van cloud daarom komen uit de
verbreding van het aantal cloud toepassingen binnen
organisaties. Steeds vaker zal ook voor bedrijfskritische
systemen de keuze vallen op SaaS. Bij leveranciers
van applicaties zien we al dat nieuwe producten vaak
alleen nog in een SaaS model aangeboden worden.
Toezichthouders zoals DNB zijn akkoord met het
gebruik van SaaS oplossingen in de financiële sector
nadat in contracten met de SaaS leveranciers het ’right
to audit’ geregeld is. Er ontstaan ook nieuwe diensten
rond SaaS, zoals cloud partijen die zich specialiseren in
het veilig stellen van de data in SaaS systemen of in het
migreren van het ene cloud systeem naar het andere.
Samengevat in de woorden van één van de CIO’s: “de
IT buiten wordt belangrijker dan de IT binnen”.

In de markt zorgt de opkomst van cloud oplossingen
nog meer voor een “level playing field” doordat
geavanceerde functionaliteit binnen het bereik van
kleine organisaties komt. De barrières om toe te treden
tot een markt worden kleiner als alle IT functionaliteit
die daarvoor nodig is in korte tijd uit de cloud kan
worden gehaald.
Het ecosysteem van cloud leveranciers blijft sterk in
beweging met nieuwe partijen en nieuwe producten.
Naast de al genoemde nieuwe soorten dienstverlening
voorspelt Gartner dat in 2017 veel SaaS leveranciers
ook business process services zullen aanbieden als
aanvulling op hun SaaS diensten. Omgekeerd gaan
business process services aanbieders hun software in
een SaaS model beschikbaar maken voor hun klanten.
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Software as a Service

16,9%

59,0%

22,0%

45,5%

Platform as a Service

25,9%

17,5%

14,0%

13,0%

Infrastructure as a Service

26,5%

26,5%

geen survey data

Business Rule Management

10,2%

7,8%

6,5%

6,5%

Complex Event Processing

3,0%

4,8%

3,5%

2,0%
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Resultaten voor cluster ‘Data en Analytics’

De trends in perspectief
Het afgelopen jaar is de boodschap dat data
een cruciaal ‘asset’ is van organisaties krachtig
doorgedrongen. CIO’s realiseren zich dat succes in de
markt staat of valt met het intelligent gebruiken van
complexe datasets om nieuwe inzichten voor strategie
en bedrijfsvoering uit af te leiden. Tegelijkertijd is het
operationaliseren van dat besef nog niet zo eenvoudig.
Het toenemend belang van data is te verklaren uit
de historische ontwikkeling van IT als vakgebied.
In de beginfase van die ontwikkeling (rond 1950)
was hardware een ‘asset’ waarmee je je kon
onderscheiden van je concurrenten. Door decennia
van doorontwikkeling en prijsdaling raakte hardware
die onderscheidende rol kwijt en nam (maatwerk)
software de rol van onderscheidend ‘asset’ over. De
opkomst van standaard pakketsoftware, zoals ERP
en CRM eind vorige eeuw, zorgde er voor dat ook
software nauwelijks meer onderscheidend is. Helemaal
niet meer nu de functionaliteit van krachtige enterprise
systemen in de vorm van SaaS oplossingen beschikbaar
is gekomen voor kleine bedrijven. Nu hardware en
software nauwelijks meer onderscheidend zijn ten
opzichte van concurrenten beseffen bedrijven dat data
de ‘asset’ is waarmee dat nog wel kan. Tegelijk met
deze ontwikkelingsfase zien we een enorme groei in de
beschikbare data, zowel qua volume als qua type, en
steeds krachtiger software en hardware om complexe
analyses op data uit te voeren.

De combinatie van drie
ontwikkelingen: data als het
overblijvende strategische IT
‘asset’, het toenemende volume
aan beschikbare data en de kracht
van analytics tools zorgt voor een
‘perfect storm’ rond data.
Survey resultaten
De data trend met het hoogste adoptiepercentage is
advanced analytics op enterprise data. Daaronder
verstaan we toepassing van geavanceerde statistische
methoden zoals patroonherkenning, netwerkanalyse en
clustering op complexe verzamelingen enterprise (ERP)
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data. In een jaar tijd is het operationeel gebruik van
advanced analytics gegroeid van 17% naar 30% en de
groei is er nog niet uit omdat ook 17% de trend actief
onderzoekt. De echte groei van deze trend zit hem echter
niet zozeer in adoptiepercentages maar in de waarde die
bedrijven aan de analyses ontlenen. Dit is typisch een
trend met een leercurve, waarbij je door ervaring op te
doen beter gebruik leert maken van de mogelijkheden.
Ook bij de bedrijven die advanced analytics al toepassen is
een groei in volwassenheid nodig.
Een andere toepassing van data analytics is real-time
monitoring and decisioning. Waar advanced analytics
op ERP data in feite terugkijkt in de tijd gaat deze
trend over het analyseren van real-time data met als
doel om ogenblikkelijk de beste vervolgactie uit een
set alternatieven te kunnen kiezen. De techniek wordt
veel gebruikt bij klantcontacten via digitale kanalen om
uit het gedrag van de klant direct de best passende
vervolgactie of product/dienst aan te kunnen bieden.
Het gebruik hiervan is in een jaar gegroeid van 10.5%
naar 17%, terwijl nog eens 13% de trend onderzoekt.
Nog een stap verder gaat predictive analytics:
toepassing van wiskundige modellen op historische en
real-time data om de resultaten van mogelijke acties
en interventies te voorspellen. Deze techniek wordt
gebruikt in complexe besluitvormingsprocessen om
onderbouwde keuzes te maken. Vanwege het gebruik
van één wiskundig model voor zowel het verleden als
de toekomst is de aanname dat statische verbanden
min or meer constant blijven. De techniek wordt veel
gebruikt bij fraudedetectie en persoonlijke marketing,
maar ook steeds meer voor investeringsbeslissingen en
business planning. Het gebruik van predictive analytics
groeide licht van 8.5% naar 12.7%.
Een technologie die steeds meer toegepast wordt voor
data analytics is in-memory analytics: een combinatie
van hardware en software waarbij alle te analyseren
data volledig in RAM geheugen geladen is. Hierdoor
kunnen analyses veel sneller uitgevoerd worden dan
wanneer data vanaf disk benaderd wordt. Op zich is
dat al winst, maar het maakt ook een heel ander, veel
interactiever, gebruik van data analytics mogelijk en
dat is de essentie van deze trend. Bekende voorbeelden
van in-memory analysetoepassingen zijn QlikView
en SAP HANA. Volgens de survey resultaten ligt het
operationele gebruik van in-memory analyse tools op
10%, waar dat een jaar geleden nog 2.5% was.
Een van de meest gehoorde IT trends buzz words is
zonder meer big data. In tegenstelling tot wat de
naam suggereert gaat het hier niet slechts om grote

Het verzamelen van grote
data sets en het toepassen
van analyses daarop is één
ding, het verzamelen van
betekenisvolle data en het
stellen van de juiste vragen
met de juiste analyses is iets
anders.
datasets, maar om iets dat veel fundamenteler verschilt
van traditionele datasets in databases. Er is sprake van
‘big data’ als er voldaan wordt aan drie kenmerken:
• Een hoeveelheid data die zo groot is dat ze niet
meer opgeslagen kan worden in traditionele
database en data warehouse systemen.
Voorbeelden hiervan zijn: click-stream data, sensor
data of locatie data zoals gegenereerd door mobiele
devices. Een typisch voorbeeld uit de wetenschap is
de Large Hadron Collider van CERN die per seconde
40.000.000 waarnemingen doet. Deze enorme
hoeveelheden data worden met een high-speed
100Gbs netwerk van Geneve naar Nikhef (Nationaal
instituut voor subatomaire fysica) en SURFsara in
Amsterdam getransporteerd waar de data wordt
geanalyseerd.
• Hoge snelheid waarmee de data wordt gegenereerd
en gemuteerd. Bijvoorbeeld door een continue
stroom verkooptransacties of real-time data van
klikgedrag op een website.
• Diversiteit in soort data, bijvoorbeeld door een
combinatie van gestructureerde enterprise data,
ongestructureerde social media data, sensor data,
audio, video en tekst. Vaak een combinatie van
data die binnen de organisatie zelf gegenereerd
wordt met data van buiten de organisatie die via het
internet beschikbaar is.
Deze drie karakteristieken van big data vragen om
geavanceerde analytische technieken zoals multivariate
statistische analyse, patroonherkenning, semantische
analyse, en machine learning. Het inzicht dat daarmee
wordt opgedaan wordt vooral gebruikt voor het

verbeteren van de ‘customer experience’ en voor
efficiëntere processen.
De survey wijst uit dat 12% van alle CIO’s aangeeft
operationeel gebruik te maken van big data. Daarnaast
is er een relatief grote groep van 22% die aangeeft
te experimenteren met big data. De kanttekening die
daarbij gemaakt moet worden is dat er nog steeds
verwarring is over het begrip ‘big data’. In de praktijk
zien we bedrijven die hun data warehouse nu big
data noemen. Maar zoals de drie criteria hierboven al
aangeven is niet elke grote dataset ‘big data’. Toch zien
we in de markt een stijging in het aantal experimenten
met Hadoop, wat onderbouwt dat de toepassing
van big data wel degelijk groeit. Bedrijven zijn bezig
ervaring op te doen met de technologie en verleggen
daardoor hun grenzen steeds verder.
Resultaten van geavanceerde analyses op grote en
complexe datasets kunnen vaak niet meer worden
gerepresenteerd met klassieke tabellen en grafieken.
In die gevallen levert het vakgebied advanced data
visualisation de technieken om complexe informatie
zodanig te visualiseren dat ze begrepen kunnen
worden door mensen. Een voorbeeld daarvan is ‘self
organising maps’. Deze technieken maken gebruik van
menselijke mogelijkheden om informatie te distilleren
uit beelden met patroonherkenning en interpretatie
van vorm, beweging, kleur en helderheid. Het effectief
visualiseren van data is een heel eigen vakgebied
geworden. De uitkomst van de survey is verrassend:
de adoptiegraad daalde in een jaar van 17.5% naar
6.6%. Onze interpretatie daarvan is dat afgelopen
jaar veel meer is doorgedrongen wat de betekenis
van ‘advanced’ is in de naam van de trend waardoor
een veel kleinere groep hun data visualisatie zo
karakteriseert.
Drie bijzondere vormen van data analytics zijn text
analytics, social analytics en audio/video analytics.
Onder text analytics verstaan we technieken die grote
hoeveelheden tekst analyseren en die linguïstische
kennis combineren met statistische technieken. Het
doel is om belangrijke gedeelten te identificeren,
sentimenten te analyseren, en verbanden te leggen
tussen onderwerpen. Het is een niche techniek die
door 3.6% van alle organisaties operationeel wordt
toegepast.
Social analytics is het monitoren en analyseren van
social media. Natuurlijk Facebook en Twitter, maar
ook forums, review sites, blogs en sites als YouTube en
Flickr (delen van video en foto). Omdat social analytics
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een containerbegrip is omvat het een scala aan
toepassingen. Voorbeelden zijn:
• Analyseren of publieke uitingen van medewerkers
op social media compliant zijn
• Signaleren van een crisis of ‘breaking news’
• Sentiment analyse op uitingen van klanten
• Voorspellen van koopgedrag
• Netwerk analyse om relaties tussen actoren in kaart
te brengen
• Identificatie van ‘opinion leaders’
Net als andere vormen van analytics zien we hier een
significante stijging, in een jaar tijd van 6% naar 12%
en nog eens 16% van alle organisaties die het actief
onderzoekt.
Een derde niche techniek is audio/video analytics.
Deze technologie analyseert grote hoeveelheden
audio/video streams, bijvoorbeeld van de vele camera’s
die als bewaking staan opgesteld. In die situatie
wordt deze vorm van analytics gebruikt om bepaalde
gebeurtenissen te identificeren en een trigger te geven
zodat er op tijd interventies plaats kunnen vinden. Op
dit moment wordt deze techniek door 1.8% van alle
organisaties gebruikt.

Een laatste trend in dit cluster is open data. Daar onder
verstaan we online data die door organisaties voor
iedereen beschikbaar wordt gemaakt om te gebruiken.
De bedoelingen van de ‘open data’ beweging lijken op
die van de ‘open source’ beweging. Door delen van
hun data beschikbaar te stellen maken overheden en
bedrijven het mogelijk dat anderen nieuwe innovatieve
diensten ontwikkelen op basis van die data, waardoor
iedereen profiteert. Op dit moment is al 7.2% van alle
organisaties operationeel bezig met open data.
Soort impact
Ook voor de data trends hebben we de CIO’s gevraagd
naar de meest kenmerkende impact van deze
trends. Het algemene beeld is dat data trends een
sterke impact hebben op vergroting van de business
efficiency. Daarnaast zien we een aantal trends
(predictive analytics, big data, social analytics en open
data) die veel potentie hebben voor ‘revenu extension’
en ‘revenu transformation’.
Vooruitblik
De komende jaren zijn er drie oorzaken die er met
elkaar voor zorgen dat het belang van data nog
sterk zal toenemen. Allereerst ontstaat door de
verdergaande digitalisering, de talloze mobiele
devices, het gebruik van social media en The Internet
of Things een veel groter volume aan data en ook
meer diversiteit aan soorten data. Ten tweede zien
we de prijs van storage dalen en de processorkracht
toenemen waardoor steeds krachtiger analytics
oplossingen beschikbaar komen. Ten derde zien we
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dat de expertise op het gebied van data-analytics
veel volwassener wordt en er heel nieuwe beroepen
ontstaan zoals de ‘data-scientist’. Daar onder verstaan
we een persoon die competenties bezit in de gebieden
data management, data analyse, statistiek en
programmeren.
Het belang van data zal niet alleen door bedrijven
worden gezien. In de toekomst zal analytics niet alleen
gebruikt worden door organisaties maar ook door
consumenten in de vorm van ‘personal analytics’ op het
gebied van gezondheid, financiën en tijdsbesteding.
Eén van de ontwikkelingen in het soort data is dat
het aandeel van ‘event-based data’ steeds groter
wordt, vooral als gevolg van massieve toepassing van
sensoren. Gartner voorspelt dat in 2017 50% van alle
analytics implementaties gebruik maakt van ‘event
data’ die gegenereerd is door instrumenten, machines
of personen.
Een andere ontwikkeling is dat organisaties meer
extern gegenereerde data zullen verzamelen en
gebruiken. Het gebruik van externe data waarover je als
organisatie zelf geen controle hebt brengt heel nieuwe
vraagstukken met zich mee. Tot voor kort was het data
paradigma om te zorgen voor een ‘single version of the
truth’ binnen de organisatie. Met data die je zelf niet
beheert, zoals social data, ontstaat een heel andere
situatie. Waar komt de data vandaan? Hoe betrouwbaar
is de data? Dit fenomeen zorgt voor veel meer ‘ruis’ in
de data en daardoor wordt het ingewikkelder de juiste,
betrouwbare observaties/trends er uit te halen. Dit
zorgt voor een sterke vraag naar de juiste expertise.
Het toenemend gebruik van externe data leidt er
ook toe dat consumenten de waarde van hun eigen
data meer gaan beseffen. In toenemende mate
zullen consumenten hun data ruilen voor speciale
aanbiedingen van leveranciers of verkopen via partijen
die zich specialiseren in marktdata.
In de toepassing van big data analytics ontstaat
een verschuiving van verbetering van bestaande
producten en processen naar radicale innovatie van
producten en processen. Dit leidt tot hele nieuwe op
data gebaseerde diensten, maar ook tot ‘informationinfused products’: fysieke producten die worden
uitgebreid met functionaliteit of diensten gebaseerd
op data. In de geneeskunde leidt het gebruik van data

Q4 2013
Trend

Research

Q4 2012

Operationeel

Research

Operationeel

Advanced analytics on ERP
data

16,9%

30,1%

24,0%

17,5%

Real-time monitoring and
decisioning

12,7%

16,9%

12,5%

10,5%

Predictive analytics

12,0%

12,7%

10,5%

8,5%

In-memory analytics

9,0%

9,6%

6,5%

2,5%

21,7%

12,0%

21,0%

9,0%

12,7%

6,6%

24,0%

17,5%

4,8%

3,6%

3,0%

3,5%

16,3%

12,0%

12,5%

6,0%

1,2%

1,8%

3,0%

3,5%

10,2%

7,2%

12,5%

7,0%

Big data analytics
Advanced data visualisation
Text analytics
Social analytics
Audio/video analytics
Open data

tot een ontwikkeling naar ‘personalised medicine’. De
behoefte daaraan is ontstaan door de observatie dat
eenzelfde geneesmiddel bij verschillende personen een
andere werking blijkt te hebben. Daarom worden van
grote aantallen patiënten DNA sequences vastgelegd
en wordt met data analytics het verband gezocht
tussen DNA kenmerken en werking van een specifiek
geneesmiddel. Door van een nieuwe patiënt de DNA
kenmerken te vergelijken met deze analyses kan in
één keer het meest geschikte geneesmiddel worden
toegepast, waar dat voorheen op een ‘trial and error’
manier ging. Het principe is in veel domeinen bruikbaar.
Het waarmaken van de hooggespannen verwachtingen
zal ten slotte niet altijd blijken te lukken. Bij Gartner
zitten veel van deze trends ook nog vóór de ‘through of
disillusionment’. Veel big data projecten zijn nu gericht
op het opdoen van ervaring met de technologie en het
gebruik er van. Het werkelijk volwassen worden van de
technologie en de ervaring zal jaren duren. Dat wordt
nog versterkt doordat privacy vraagstukken voor veel
bedrijven een barrière blijken te zijn om data analytics
breed toe te passen, uit angst voor imago-schade. Er
is behoefte aan duidelijke en breed geaccepteerde
normen op dit gebied.
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Resultaten voor cluster
‘Mobile en User engagement’
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“De meeste van onze bedrijfsprocessen
gaan ondersteund worden door mobiele
toepassingen”

Mobiele devices zijn niet alleen handig in het gebruik
maar maken echte transformatie in bedrijfsprocessen
mogelijk. In de survey hebben we de CIO’s twee
stellingen voorgelegd. Op de stelling “Most of
our business processes will be supported mobile”
antwoordt 52% met ‘zeer mee eens’ of ‘eens’. In
dezelfde lijn is de uitkomst van de stelling “A mobile
device (e.g. tablet) will become the primary device of
most employees” waarop 39% antwoordt met ‘zeer
mee eens’ of ‘eens’.

3%
5%

Strongly agree

32%
34%

Agree

39%

Neutral
Disagree
Strongly disagree

26%

“Voor het merendeel van onze medewerkers
wordt een mobiel device het primaire device”

18

Perspectief
Eén van de revoluties van het afgelopen decennium is
dat IT is losgekomen van de desktop en dat mobiele
devices met een enorme vaart hun plek hebben
veroverd. Daarbij valt op dat smartphones en tablets
een heel nieuw soort gebruik hebben geïntroduceerd,
veel dichter geïntegreerd in ons dagelijks leven, door
hun totaal andere van mobiele devices. Het past in een
veel langer durende ontwikkeling die begon met enkele
tientallen computers met ponskaart terminals over de
hele wereld, bediend door wetenschappers en technici.
Daarna volgde de ‘minicomputer’ met het formaat van
een koelkast die IT binnen het bereik van een afdeling
bracht. Weer later volgden de desktop personal
computer gevolgd door de laptop en in de volgende
golf de smartphone en tablet. En op dit moment
dienen zich opnieuw nieuwe categorieën devices aan,
zoals wearable computers.

De cijfers wijzen er op dat innovatie van
bedrijfsprocessen door mobile trends nog maar net
begonnen is en dat er nog grote veranderingen gaan
komen. Het gebruik volgt het klassieke patroon dat
een nieuwe technologie eerst ingezet wordt als
substituut van al bestaande dingen en dat de nieuwe
mogelijkheden pas later voluit worden gebruikt voor
innovatie. Nu de techniek volwassener wordt en
bedrijven ervaring beginnen op te bouwen komt het
aan op creativiteit en voorstellingsvermogen om tot
echte innovatie te komen.

De basis op orde
Smartphones en tablets hebben in heel korte tijd
hun positie veroverd, zelfs zo dat het gebruik van die
devices op zich al geen trend meer is. Rond die devices
zien we echter twee ondersteunende trends, die echt
gericht zijn op ‘de basis op orde’.
Onder Bring Your Own Device verstaan we de keuze
van bedrijven om werknemers zelf het mobiele device
van hun voorkeur te laten kopen waarna ze zakelijke
IT voorzieningen zoals email maar ook enterprise
apps op dat device kunnen gebruiken. De grote driver
achter BYOD is een trend die we ‘consumerisation’
noemen; de trend dat innovaties beginnen in het
consumentendomein en daarna doorsijpelen naar
het zakelijke domein. Mensen hebben nu thuis
vaak mooiere en nieuwere apparatuur dan op het
werk (of in ieder geval is dat de perceptie). Door ze
zelf de keuze te geven in mobiele apparatuur zorg
je er voor dat tevredenheid en productiviteit van
gebruikers toeneemt. Het toenemend gebruik van
cloud oplossingen die alleen een internet verbinding
nodig hebben maakt BYOD een stuk eenvoudiger om
in te voeren. Daar tegenover staat dat je als bedrijf te
maken krijgt met een scala aan niet-gestandaardiseerde
devices en dus bewust moet investeren in platform
onafhankelijke oplossingen. Het opvallende uit de
survey is dat de groep organisaties die zich actief met
BYOD bezig houdt in een jaar vrijwel even groot is
gebleven op ongeveer 66%. Maar daarbinnen zien we
wel een verschuiving: operationeel gebruik steeg van
22.5% naar 31.3% en onderzoek/pilots daalde van
46.5% naar 36.7%. Gartner verwacht dat gebruikers
in toenemende mate gevoelig worden voor de vraag
in hoeverre de IT organisatie toegang heeft tot
persoonlijke informatie zoals email, social media en
foto’s. Er zal vraag komen naar het kunnen isoleren
van persoonlijke data en zakelijke data waarbij de IT
afdeling alleen toegang heeft tot het zakelijke deel.

Apps en ‘rich services‘
Het transformerende karakter van mobiele devices zit
niet in het mobiel kunnen emailen of internetten, maar
in het werkelijk mobiel maken en transformeren van
bedrijfsprocessen. Mobiele apps die bedrijfsprocessen
ondersteunen, enterprise mobile apps, zijn daarvoor
cruciaal en geleidelijk aan beginnen deze hun intrede te
doen bij bedrijven. Eerst als substituut van bestaande
functionaliteit op PC’s, maar steeds meer gebruik
makend van unieke kenmerken van mobiele devices
om bedrijfsprocessen te innoveren. Uit de survey blijkt
dat 23.5% van alle organisaties operationeel werkt
met apps die bedrijfsprocessen ondersteunen en dat
31.3% het onderzoekt. Dat is ook volledig in lijn met de
53% van alle CIO’s die het eens in met de stelling “De
meeste van onze bedrijfsprocessen gaan ondersteund
worden door mobiele toepassingen”. In het afgelopen
jaar is de totale populatie van organisaties die actief
bezig is met mobiele apps voor bedrijfsprocessen dan
ook bijna verdubbeld van 28.5% in Q4 2012 naar
54.8% in Q4 2013. Voor komend jaar verwachten we
opnieuw een stijging.
Vervolgvragen die we in de survey hebben gesteld
aan de groep die actief bezig is met mobiele apps
laten zien dat 91% zijn mobiele enterprise apps heeft
geïntegreerd met back-office systemen en dat 52%
voor de ontwikkeling gebruik gemaakt heeft van
een mobile app development platform. Ten slotte
zien we dat 46% van alle organisaties mobiele apps
gebruiken voor zowel klanten als medewerkers. Van de
andere helft gebruikt 38% de mobiele apps alleen voor
medewerkers en 15% alleen voor klanten.

Doelgroep voor mobile apps
Employees + Customers
Employees only

Een andere benadering is het gebruik van mobile
device management systemen om de configuratie
van mobiele devices te beheren. Het doel hiervan is
om beveiliging, privacy en compliance te waarborgen
op alle mobiele devices in de organisatie. Uit de survey
blijkt dat 38.6% dit soort systemen operationeel
gebruikt en dat nog eens 35.5% er onderzoek naar
doet. Beide percentages laten een flinke groei zien ten
opzicht van het jaar ervoor.
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De steeds grotere rol van apps lokt ook een enorme
concurrentie uit. Gartner voorspelt dat tot aan
2018 minder dan 0.01% van alle apps gericht op
consumenten een financieel succes zal blijken te zijn
voor de ontwikkelaars. De competitie tussen apps
wordt sterker en apps worden geavanceerder waardoor
de kosten van ontwikkeling, testen, deployment en
beheer ook groter worden. Commercieel succesvolle
apps zijn dat niet alleen door de eenmalige licenties
bij downloaden. Volgens Gartner zullen in 2017
94.5% van alle downloads gratis apps betreffen.
Verdienmodellen zijn in toenemende mate gebaseerd
op in-app aankopen en in-app advertenties.

Consumenten verwachten
een gestroomlijnde en
aantrekkelijke digitale
ervaring in alle contacten
met een leverancier via
website, mobiele apps en
social media.
Met de volwassen wording van mobiele devices en
mobiele toepassingen worden de verwachtingen van
gebruikers ook steeds hoger. We zijn het punt voorbij
dat de digitale ervaring de kers op de taart was, het
heeft al lang een ‘make-or-break’ karakter.
Tegelijkertijd met de groei in het gebruik van enterprise
apps zien we een sterke groei in de toepassing
van HTML5, de nieuwe standaard voor device en
platform onafhankelijke Rich Internet Applications.
Een webapplicatie die is ontwikkeld in HTML5 draait
binnen een browser op elk device en op elk operating
system. Het gebruik van HTML5 biedt krachtige
mogelijkheden voor drag-and-drop, interactieve
graphics en complexe animaties met streaming
audio en video. Omdat applicatielogica in de vorm
van JavaScript aan de client kant draait reageren
webapplicaties snel en kunnen zelfs offline draaien.
Hoewel het standaardisatieproces van HTML5 nog niet
is afgerond ondersteunen browsers het al wel. In een
jaar tijd steeg de groep die zich actief bezig houdt met
HTML5 van 18% naar 49%. Op dit moment maakt
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22.3% van alle organisaties er al operationeel gebruik
van en onderzoekt 27.1% het actief. De verwachting
dat HTML5 de industriestandaard gaat worden voor
geavanceerde platform-onafhankelijke webapplicaties,
wordt bevestigd door deze cijfers.
De eigenschappen van mobiele devices zijn heel
geschikt voor innovatieve toepassingen die veel verder
gaan dan het soort toepassingen dat we gewend zijn
op niet-mobiele devices. Onder de noemer contextenriched services en location-aware services ontstaan
toepassingen die veel intelligenter en persoonlijker
worden door hun gedrag aan te passen op basis van
een breed scala aan context informatie. Contextenriched applicaties geven gebruikers veel dynamischer
en relevanter adviezen en informatie. Toepassingen
herkennen de plaats waar ze gebruikt worden, de tijd
en de situatie (op het werk, thuis, in publieke ruimten),
maar ook welke andere mensen en objecten er in
de buurt zijn. Al die informatie wordt gebruikt en
gecombineerd met intelligentie in cloud systemen om
een gebruikersinteractie te geven die op dat moment
in die situatie het beste aansluit bij wat de gebruiker
nodig heeft. Toepassingen zullen ook veel vaker zelf het
initiatief nemen om te communiceren met de gebruiker.
Operationele toepassing van context-enriched services
groeide in het afgelopen jaar van 1% naar 6%. De
groep bedrijven die experimenteert met location-aware
services groeide in een jaar van 5.5% naar 17%. Het is
nog maar het aarzelende begin van iets wat echt groot
gaat worden.
Een andere manier om mogelijkheden van mobiele
devices te benutten is door automatic content
recognition of image search. Hierbij gebruik je een
mobiel device om een voorwerp te fotograferen of
filmen waarna het beeld door een back-office service
vergeleken wordt met een database van objecten.
Apps kunnen die techniek gebruiken door de camera
van een smartphone te richten op een object dat dan
automatisch herkend wordt en waarna je direct het
product kunt bestellen bij een webshop. Ongeveer
hetzelfde kan gedaan worden met menselijke
gezichten, hoewel de privacy aspecten daarvan
enorm zijn. Om die reden heeft Google al gezegd
dat de Google glass niet uitgerust zal worden met
gezichtherkenning functionaliteit. Het operationele
gebruik van deze techniek is in een jaar gegroeid van
2.0% naar 7.2%, maar het potentieel is groter.
Gamification is niet zozeer een technologie maar
een aanpak waarbij je elementen uit game-design

toepast in een niet-game omgeving. De spelelementen
worden gebruikt om gebruikers te motiveren en
gewenst gedrag te stimuleren. Die motivatie ontstaat
door de uitdaging en actie die met spelelementen
wordt ingebouwd. Dat wordt nog versterkt door het
zichtbaar maken van progressie en competitie tussen
personen of teams. De toepassingsmogelijkheden
van gamification zijn legio. In het onderwijs blijkt dat
het overhoren van woordjes veel effectiever is als je
daarvoor een interactieve app gebruikt die gekoppeld
is aan een smartboard waar iedere leerling zijn eigen
raketje heeft dat steeds verder komt naarmate je meer
woordjes goed hebt. LinkedIn geeft in een ‘progress
bar’ weer voor hoeveel procent je profiel gevuld is,
wat gebruikers uitdaagt om een hoger percentage
te bereiken. Het meten en inzichtelijk maken van
energieverbruik en het toepassen van spelelementen
daarin is een heel effectief instrument of mensen vanuit
intrinsieke motivatie energiebesparende acties te laten
nemen. De operationele toepassing van gamification
is met 3.6% nog laag, maar in heel veel situaties is het
toepasbaar.
Social media
Onder social media engagement verstaan we het
actief gebruik van social media in de relatie met
klanten. Een typisch voorbeeld is het web care team
van KLM dat social media als Facebook en Twitter
gebruikt om vragen van passagiers te beantwoorden
en problemen te signaleren en op te lossen. Die
manier van werken blijkt heel efficiënt te zijn en
tegelijkertijd precies aan te sluiten bij hoe klanten graag
communiceren. Communicatie via social media geeft
een anders anoniem bedrijf een menselijk gezicht.
Bijkomend voordeel is dat iedere keer als iemand goed
geholpen wordt honderden anderen (de vrienden of
volgers) dat zien, wat een reputatiewinst oplevert die
veel verder gaat dan alleen de persoon die geholpen
wordt. Het succesvol gebruik van social media vraagt
meer dan alleen het actief gebruik van Facebook en
Twitter accounts. Bij grotere volumes zijn speciale tools
nodig voor het monitoren van social media en voor
het bewaken van de afhandeling van iedere case. Het
vereist daarnaast een cultuur die snel en doeltreffend
kan reageren in combinatie met een actief gebruik
van social media in marketing, sales en service. Omdat
mensen social media 24 uur per dag gebruiken moeten
social media teams ook 24 uur per dag, 7 dagen per
week actief zijn. Bij calamiteiten, zoals de uitbarsting
van de vulkaan op IJsland in het geval van KLM, moet
de bezetting bijna ogenblikkelijk opgeschaald kunnen
worden. De survey laat zien dat het operationele

De rode draad in dit alles is
dat devices letterlijk steeds
dichter bij ons komen en
een ‘form factor’ krijgen die
op een steeds natuurlijker
manier bij ons past.
gebruik van social media naar klanten licht is
toegenomen van 20.5% naar 23.5%, terwijl de groep
die het onderzoekt ongeveer gelijk is gebleven op 17%.
Organisaties gebruiken ook social media voor interne
communicatie. Het doel daarachter is om uitwisseling
van kennis tussen personen te faciliteren. Kenmerkend
voor dit gebruik van social media is het ontbreken van
hiërarchische lijnen en de ‘platte’ communicatie tussen
medewerkers. Yammer is een bekend voorbeeld van
een social media netwerk dat speciaal is bedoeld voor
gebruik binnen organisaties. Het operationele gebruik
dit soort social media ligt nu rond de 32% en een
kwart van de organisaties onderzoekt de trend.
Wearable devices en nieuwe user interfacing
Naast smartphones en tablets zien we hele nieuwe
categorieën devices ontstaan en komt de interactie
met gebruikers op een totaal ander niveau. Bij de
devices was het aanbod heel overzichtelijk: desktop/
laptop en smartphone/tablet. In dat aanbod komt veel
meer variëteit. Allereerst door een categorie wearable
devices, apparaten die je niet meeneemt maar
draagt. Voorbeelden die we nu al zien ontstaan zijn
de Smartglass (o.a. Google glass) en de Smartwatch,
maar er zullen nog meer varianten volgen. Google
heeft recent al een prototype van ‘smart contact lens’
gepresenteerd. Deze heeft een sensor die de uit het
oogvocht de bloedsuikerspiegel meet en via een led
lampje een signaal geeft als insuline nodig is. Het
duurt nog vijf jaar voor het product geschikt is voor
consumenten, maar de ontwikkeling is er.
Door hun totaal andere form factor (in vergelijking
met desktop/laptop en smartphone/tablet) hebben
deze wearable devices ook een heel andere
gebruikersinterface nodig, veel dichter en natuurlijker
aansluit bij onze zintuigen dan beeldscherm/
toetsenbord/muis. Bij de Google glass is bijvoorbeeld
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speech recognition en gesture control een nieuwe
manier om opdrachten te geven aan het device. Uit de
survey blijkt dat 6.6% van alle organisaties operationele
ervaring heeft met deze laatste twee technieken. Veel
complexer dan eenvoudige stemcommando’s is natural
language interaction, waarbij gebruikers in gewone
taal een vraag kunnen stellen aan een computer die
daarop een betekenisvol antwoord geeft. Gartner
verwacht dat het minstens nog 5-10 jaar zal duren
voordat deze technologie volwassen is, maar het
transformerende potentieel is groot. De survey laat zien
dat 1.2% van de organisaties operationele ervaring

Wearable devices zijn geen
substituut voor bestaande
devices, maar creëren een
nieuwe vraag met een heel
eigen gebruik.
heeft met deze techniek, maar ook dat de groep die
het onderzoekt heel klein is. Tot nu toe is het dus echt
een niche trend, maar met een veel grotere potentie.
Augmented reality is een technologie die helemaal
bedoeld lijkt te zijn voor smartglasses. Deze techniek
gebruikt een real-life beeld van de werkelijkheid en
projecteert daarover heen computer gegenereerde
informatie. Smartglasses met ingebouwde camera’s
maken het voor een technicus mogelijk dat een expert
op de achtergrond meekijkt en advies geeft, waarbij
data en aanwijzingen via augmented reality wordt
geprojecteerd over het real-life beeld. Technici kunnen
zelfs als ze zich de juiste werkwijze niet precies meer
herinneren taken toch correct uitvoeren, doordat
ze geholpen worden met instructies die over het
real-life beeld heen geprojecteerd worden. Taken
die weinig voorkomen en waarmee weinig ervaring
bestaat worden zo toch goed uitgevoerd. Ontwerpers
gebruiken augmented reality om ontwerpen van nog
niet gebouwde objecten te visualiseren in de omgeving
waarvoor ze bedoeld zijn. Een andere voor de hand
liggende toepassing van smartglasses is het geven van
navigatie aanwijzingen in de vorm van kaarten en pijlen
die een richting wijzen en geprojecteerd worden over
het real-life beeld heen. In een noodsituatie van een
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hartstilstand zien mensen direct de kortste route naar
de dichtstbijzijnde defibrillator voor zich. Ondanks de
vele mogelijkheden zal de adoptie van smartglasses
langzaam verlopen door de complexe en kostbare
apps en back-office services waardoor ze hun waarde
krijgen. Op tablet of smartphone (via bijvoorbeeld
Layar) heeft augmented reality nog geen toepassingen
die doorbreken tot de massa. De survey laat zien
dat 1.2% van de organisaties augmented reality
operationeel toepast en dat 7.8% het onderzoekt. Het
relatief lage gebruik komt deels door de complexiteit
van de technologie, maar een andere verklaring is dat
augmented reality niet past bij de form factor van de
tot nu toe gangbare devices zoals smartphones. De
techniek lijkt veel geschikter voor een smartglass, maar
die verwachting moet dus nog bevestigd worden.
Radio technologie
Mobiele toepassingen maken per definitie gebruik van
draadloze communicatie. De verschuiving van 3G naar
4G breedband mobiel internet is daarin een volgende
stap. Maar er zijn ook andere draadloze technologieën
die tot business innovatie leiden zoals Radio Frequency
IDentification (RFID) en Near Field Communication
(NFC).
RFID is gebaseerd op kleine tags die aan fysieke
objecten worden vastgemaakt waardoor deze via
draadloze netwerken geïdentificeerd en gelokaliseerd
kunnen worden. Het gebruik van radiosignalen heeft
als voordeel dat er geen zichtlijn nodig is tussen het
object en de lezer, zoals wel nodig is bij scannen van
barcodes. Er zijn twee soorten RFID tags: passieve en
actieve. Passieve tags bevatten geen eigen energiebron
en gebruiken de energie van het draadloze netwerk om
hun identificatie terug te zenden. Actieve tags hebben
een eigen batterij en kunnen daardoor veel meer data
opslaan en actief uitzenden. RFID tags worden vooral
gebruikt in de logistiek voor tracking en tracing, maar
bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen om bloedzakken en
geneesmiddelen te taggen met de identificatie van de
patiënt waar ze voor bedoeld zijn. Zo kan er in de OK
automatisch alarm gegeven worden als er een patiënt
en bloedzakken aanwezig zijn die niet bij elkaar horen.
Uit de survey blijkt dat 6.6% van alle organisaties
operationeel gebruik maakt van RFID, waar dat een jaar
geleden nog de helft was, en dat daarnaast nog 9.6%
onderzoek doet naar RFID.
Een andere technologie die gebruik maakt van
draadloze communicatie is Near Field Communication
(NFC). Deze techniek maakt contactloze

datacommunicatie op korte afstand (10cm) mogelijk
tussen een mobiel device en een NFC lezer. Het is
onder andere bedoeld om mobiele devices allerlei
soorten member cards, toegangskaartjes en sleutels
te laten vervangen. Ook mobiel betalen is één van
de toepassingen van NFC. Door de mogelijkheid van
twee-richting verkeer is NFC ook heel geschikt voor
persoonlijke narrow-casting, bijvoorbeeld door in een
supermarkt je mobiele device bij een informatiebord te
houden en op die manier persoonlijke aanbiedingen te
krijgen. Operationeel gebruik van NFC is nog laag op
3.6%, mede omdat veel smartphones nog geen NFC
chip hebben. Op dit moment bieden alle smartphone
operating systems, met uitzondering van Apple’s iOS,
native support voor NFC.
Display technologie
Veel mobiele devices hebben een display en de
vorm van dat display bepaalt sterk de ‘form factor’
van het device. Een eerste daarvan is multi-touch
displays dat meerdere gelijktijdige aanrakingen en
bewegingen op het scherm detecteert en gebruikt voor
schermnavigatie en het bewegen van objecten over
het scherm. Deze worden al breed toegepast binnen
tablets en smartphones, maar de mogelijkheden zijn
veel breder. Bijvoorbeeld voor de bediening van ‘smart
appliances’ of als groot formaat multi-touch displays
die door groepen gebruikt worden in ‘ideation’ en
‘collaboration’ processen. De survey laat zien dat het
operationele gebruik van multi-touch displays (anders
dan in tablets en smartphones) nu op 9.6% zit, waar
dat vorig jaar nog 3% was.
Een display technologie met heel andere
eigenschappen is electronic paper: displays die zelf
geen licht geven en een heel lage energieconsumptie
hebben omdat ze alleen energie gebruiken als de
pixels veranderd worden. We kennen deze soort
displays al van e-readers, maar ook hier zijn veel meer
toepassingen mogelijk. Een sterke driver hiervoor is The
Internet of Things, waarbij allerlei objecten voorzien
worden van sensoren, netwerk en soms een display.
Omdat dat soort ‘smart objects’ vaak niet iedere nacht
opgeladen kunnen worden is laag energiegebruik
cruciaal. Het operationele gebruik van electronic paper
ligt nu op 6.6%, vrijwel dezelfde waarde als vorig jaar.
Weer een ander voorbeeld van innovatie in display
technologie is het ontstaan van het flexible display.
Dat zijn displays die bestaan uit dun en flexibel
materiaal dat gebogen kan worden zonder beschadigd

te raken en met behoud van functionaliteit. Deze
nieuwe flexibele displays maken heel andere
toepassingen mogelijk dan met de klassieke
rechthoekige onbuigbare displays.
3D scanners en printers
Een trend die op een heel eigen manier invulling geeft
aan ‘mobile’ is 3D printing. Je zou kunnen zeggen dat
deze trend de ultieme invulling geeft aan het mobiel
maken van de productie van fysieke objecten. De
technologie achter 3D printing ontwikkelt zich snel en
maakt steeds complexere producten met een steeds
grotere variëteit in materialen mogelijk. Een voor de
hand liggende toepassing is het ‘just in time’ printen
van kleine aantallen onderdelen of zelfs series van 1.
In plaats van grote batches die centraal geproduceerd
worden en daarna worden vervoerd naar de afnemers
ontstaat nu de mogelijkheid om één exemplaar lokaal
te produceren (local-for-local). Het bijzondere van
3D printing is dat als eenmaal het digitale ontwerp
beschikbaar is er geen setup-kosten aan verbonden
zijn. Deze eigenschap maakt het ook heel geschikt om
gepersonaliseerde producten te maken. Zo hebben
artsen in 2013 voor het eerst bij een Amerikaanse man
een groot deel van zijn schedel vervangen door een via
3D scanning op maat gemaakt implantaat dat via een
3D printer geproduceerd is. Het operationele gebruik
van 3D printing is nog laag: 4.2% van alle organisaties.
Een jaar daarvoor was dat nog maar 0.5%, dus de groei
begint wel te komen. Toch is de totale populatie van
organisaties die de trend onderzoekt of gebruikt nog
steeds minder dan 10%.

Het ontstaan van devices
met een heel andere ‘form
factor’ berust sterk op nieuwe
display technieken.
The Internet of Things
Een grote doorbraak zal komen van The Internet
of Things. Door veel geavanceerder sensor
technologie in combinatie met goedkope wireless
Internet communicatie ontstaan miljarden uniek
geïdentificeerde fysieke objecten met ingebouwde
sensors die communiceren met cloud applicaties en met
hun omgeving. Gartner voorspelt dat ‘smart machines’
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de potentie hebben om meer ‘disruptive’ te zijn dan alle
voorgaande technologieën en dat de tweede helft van
dit decennium een enorme groei in aanbod en gebruik
van smart machines te zien zal geven.
Op technisch niveau bestaat het Internet of Things uit
de volgende categorieën componenten:
• De meest simpele component is een unieke
identificatie die gekoppeld kan worden aan een
object, bijvoorbeeld in de vorm van een passieve
RFID tag. Het scannen van deze tags geeft een
digitaal beeld van de fysieke werkelijkheid (welk
object bevindt zich waar).
• Het volgende niveau bestaat uit een sensor die
verbonden is aan Internet. Dergelijke sensoren
kunnen een scala aan meetwaarden doorgeven,
zoals temperatuur, vochtigheid, beweging,
lichtsterkte, aanwezigheid van chemische stoffen,
etc. De data die gegenereerd wordt door al die
sensoren geeft een fijnmazig beeld van de statische
aspecten van de werkelijkheid, maar ook van het
gedrag van individuele objecten of personen.
• Nog een niveau verder spreken we over smartappliances, smart-objects of smart-machines.
Dat zijn alledaagse apparaten die voorzien zijn
van allerlei sensoren met internet connectiviteit,
eventueel aangevuld met processoren, storage
en displays. Door de sensoren en de internet
connectiviteit wordt de functionaliteit verrijkt.
Met deze technische componenten ontstaat een geheel
dat op verschillende manieren gebruikt kan worden:
• Real-time informatie over de locatie en status van
objecten maakt het mogelijk om de benutting van die
objecten te maximeren. Beschikbare assets kunnen
optimaal gekoppeld worden aan behoeften.
• Toepassing van sensoren en internet verbinding in
alledaagse apparaten zorgt voor meer functionaliteit,
gemak en comfort.
• Apparaten kunnen niet alleen uitgerust worden met
sensoren, maar ook met op afstand bedienbare
onderdelen: actuatoren. Op die manier ontstaat een
technisch geheel van smart-machines die sensor data
produceren die intelligent verwerkt wordt en leidt tot
signalen aan de actuatoren.
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Veel smart-objects lenen
zich voor het leveren van
aanvullende digitale diensten
die op abonnementsbasis of
pay-per-use basis afgerekend
worden
• Gedetailleerde data over het gebruik van kapitaal
intensieve objecten (gebruiksduur, intensiteit, locatie)
vormt de basis voor een ‘usage-based’ verdienmodel.
Voor vliegtuigmotoren is dit al realiteit. Een ander
voorbeeld is een ‘pay as you drive’ autoverzekering
die ook nog eens bonus geeft voor goed rijgedrag.
• Bijvoorbeeld door de sensor data te verwerken in een
cloud applicatie en er betekenisvolle dingen mee te
doen in een mobiele app.
Veel sensoren en smart-appliances zullen voorzien
zijn van een batterij als energievoorziening. Vanuit
gebruikersperspectief is het niet wenselijk om elk
smart-object iedere avond aan een oplader te
hangen. Er is veel meer behoefte aan smart-objects
die jarenlang met dezelfde batterij kunnen doen.
Het probleem is dat draadloze communicatie zorgt
voor verreweg de grootste energiebehoefte en
dat traditionele technieken zoals Wi-Fi veel te veel
energie consumeren om daaraan te voldoen. Het is
daarom nodig om nieuwe technieken voor low-energy
draadloze communicatie te ontwikkelen. Er is behoefte
aan persoonlijke netwerken met een bereik van een
paar meter die alle devices rond een persoon kunnen
verbinden. De 802.11ad en Bluetooth Low Energy (LE)
standaarden zijn hier voorbeelden van. Daarnaast
is er behoefte aan netwerken met groot bereik
(tientallen meters tot kilometers) die toch een lage
energiebehoefte hebben.
De technologie waarmee smart-objects draadloos
verbinding maken leidt er toe dat veel van deze
objecten niet direct aan het internet gekoppeld zijn
maar via een lokale ‘hub’. Een andere benadering
is om grote aantallen smart-objects met elkaar een
‘mesh network’ te laten vormen. Deze netwerken
zijn opgebouwd uit gelijkwaardige nodes, elk

met eenvoudige sensor, processor en networking
functionaliteit. Kenmerken voor dit soort netwerken
is dat ze zelf-organiserend en dat het netwerk dus
automatisch reageert op een nieuwe node die
verschijnt of een actieve node die verdwijnt. Door
gedistribueerde routing technieken staan de sensors in
verbinding met elkaar en met gateways die het sensor
netwerk verbinden met het internet.
Uit de survey blijkt dat in het afgelopen jaar het
operationele gebruik van The Internet of Things gelijk
is gebleven op 4.5%, maar dat de groep die er mee
experimenteert gestegen is van 2% naar 12%. Toch
zien we op dit moment al de eerste voorbeelden van
The Internet of Things verschijnen. Vaak nog met
beperkte functionaliteit en kleinschalig, maar met de
belofte van veel vernieuwender toepassingen die nog
gaan komen.
• Steeds meer alledaagse apparaten krijgen sensoren
en verbinding met het internet waarmee hun
functionaliteit wordt verrijkt. In huizen zal The Internet
of Things vooral gericht zijn op meer gemak en
comfort voor de bewoners en energiebesparing. Een
goed voorbeeld hiervan is de ‘slimme thermostaat’ die
meetwaarden doorstuurt naar een cloud applicatie
waarmee je op je mobiele device analyses te zien krijgt
die je helpen je energieverbruik efficiënter in te richten.
Die analyses maken ook weer gebruik van andere
gegevens zoals het weer en gegevens van andere
gebruikers in vergelijkbare situaties. Door informatie
over aanwezigheid van personen of zelfs verwachte
aanwezigheid uit digitale agenda’s te gebruiken kan de
slimme thermostaat ook zelf sturend optreden.
• Intelligente lichtsystemen bestaan uit hoog-efficiënte
lichtbronnen (LED) met sensoren voor beweging,
warmte, lichtsterkte en identiteit van personen
waarvan de waarnemingen worden gebruikt om
het licht optimaal aan te passen aan de situatie en
de activiteit die op dat moment wordt uitgevoerd.
Omdat verlichting wereldwijd zorgt voor 30% van
het energieverbruik in commerciële gebouwen is het
energiebesparingspotentieel van deze techniek groot.
• Onder de noemer ‘smart city’ ontstaan nu al veel
initiatieven die sensors gebruiken om energie te
besparen (straatverlichting die zich aanpast aan de
aanwezigheid van mensen), verkeersdoorstroming te
vergroten en betere benutting van de parkeercapaciteit
(kortste route naar een vrije parkeerplaats).
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• Energiebedrijven plaatsen ‘smart meters’ bij afnemers.
Apparatuur zoals wasmachines en drogers worden
daaraan verbonden waardoor deze zichzelf kunnen
inschakelen op het moment dat de variabele energieprijs
laag is door een grotere aanbod dan vraag.

• In de gezondheidszorg krijgen patiënten mobiele
devices met sensors die allerlei fysiologische
waarden monitoren en draadloos verzenden
naar de applicatie van de dokter zodat de juiste
behandeling kan plaatsvinden en bij afwijkingen
direct interventie genomen kan worden.

• ‘Smart fabrics’ bestaan uit textiel of andere materialen
waarvan kleding wordt gemaakt, waarin sensoren,
antennes, processors, batterijen en displays zijn
verwerkt. Ze worden gebruikt voor veel verschillende
toepassingen zoals monitoren van de gezondheid maar
ook het bedienen van apparatuur.
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Enterprise apps
Video telepresence
HTML5
Location aware services
Context enriched services
Automatic content recognition
Gamification
Social media engagement
Social media internal
Multi-touch displays
Electronic paper
Wearable computers
Augmented reality
Natural language interaction
Speech recognition/gesture control
RFID
NFC
3D printing
The Internet of Things
0%

IT Efficiency
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Business efficiency
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• Deze technologie dringt ook door tot gezonde
mensen, gedreven door leveranciers van sport
artikelen. De term ‘quantified self’ wordt gebruikt
voor de fascinatie van mensen om zoveel
mogelijk meetwaarden van zichzelf te hebben
om daar bijvoorbeeld hun training en voeding
op aan te passen. In de fitnesswereld zijn er al
wearable devices die hartslag, transpiratie en
lichaamstemperatuur meten, en het soort metingen
zal snel uitgebreid worden, zeker wanneer devices
ook in het lichaam geplaatst gaan worden. Het lijkt
te verwachten dat mensen die zich meer bewust
worden van hun eigen biologische ‘metrics’ ook
meer bewust zullen leven.
• Op dit moment worden mobiele telefoons al
gebruikt door organisatoren van grote festivals om
bezoekersstromen real-time in kaart te brengen en
met die informatie maatregelen te nemen om de
bezoekersstromen in goede banen te leiden. Als
het aantal objecten dat gevolgd kan worden nog
veel verder toeneemt zullen daardoor ook nieuwe
mogelijkheden ontstaan om de fysieke wereld door
de digitale wereld te managen.

Q4 2013
Trend

Research

Q4 2012

Operationeel

Research

Operationeel

Bring Your Own Device

36,7%

31,3%

46,5%

22,5%

Mobile device management

35,5%

38,6%

25,5%

30,5%

Enterprise mobile apps

31,3%

23,5%

17,0%

11,5%

HTML5

27,1%

22,3%

10,5%

7,5%

Location aware services

16,9%

7,2%

5,5%

5,5%

Context-enriched services

8,4%

6,0%

2,0%

1,0%

Automatic content
recognition

3,6%

7,2%

2,5%

2,0%

Gamification

4,8%

3,6%

5,0%

1,5%

16,9%

23,5%

16,0%

20,5%

no data

Social media engagement
Social media for internal
communication

23,5%

31,9%

Multi-touch displays

11,4%

9,6%

7,0%

3,0%

Electronic paper

4,8%

6,6%

4,5%

6,5%

Wearable devices

4,8%

4,2%

2,0%

1,5%

Augmented reality

7,8%

1,2%

6,0%

1,0%

• Er ontstaan ‘self-driving’ vehicles. Beroepen gaan
verdwijnen. Als vervoer van pakjes geautomatiseerd
en gerobotiseerd wordt zullen veel minder
chauffeurs nodig zijn.

Natural language interaction

0,0%

1,2%

1,5%

1,5%

Speech recognition/gesture
control

3,0%

6,6%

1,5%

4,5%

Impact van de trends
De impact van trends in dit cluster toont grote
verschillen. Ook hier weer zien we de grootste
impact op efficiency, met BYOD en Mobile Device
Management als uitschieters die sterk op IT efficiency
scoren. Een aantal trends heeft potentie om nieuwe
omzet te genereren, waarvan location aware services,
context enriched services, social media engagement,
augmented reality, 3D printing en The Internet of
Things er boven uit steken.

RFID

9,6%

6,6%

5,5%

3,0%

NFC

6,0%

3,6%

6,0%

1,0%

3D printing

4,8%

4,2%

3,0%

0,5%

12,0%

4,2%

2,0%

4,5%

The Internet of Things
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Contouren van de ‘next big thing’
Waar staan we nu?
De drie grote megatrends van dit moment zijn Cloud, Data en
Mobile en die zullen dat de komende jaren ook blijven. Op elk
van de drie gebieden is de innovatie wel begonnen maar nog
lang niet afgerond. Bij Cloud zien we nu vooral toepassingen
in de periferie, maar dat gaat steeds meer verschuiven naar
het hart van de IT landschappen. Daarnaast verschuift de
balans van substitutie (bestaande on-premise applicaties
die vervangen worden door cloud) naar innovatie: cloud
toepassingen die echt nieuw zijn en eerder niet bestonden,
vaak in combinatie met andere technologieën zoals mobile
apps. Bij data zien we bedrijven nu ervaring opdoen met allerlei
vormen van analytics op datasets die steeds groter en steeds
heterogener van karakter worden. De volwassenheid van de
‘data-based decision making’ zal daardoor sterk groeien, maar
de leercurve is een proces van jaren. Op het gebied van mobile
zien we dat smartphone en tablet hun plaats wel veroverd
hebben, maar dat ook hier de uitdaging is om de balans te
verschuiven van substitutie naar innovatie. Het echt innoveren
van bedrijfsprocessen met mobile staat feitelijk nog in de
kinderschoenen. Alles bij elkaar hebben Cloud, Mobile en Data
nog veel onontgonnen potentieel, waardoor ze nog jarenlang
hoog op de CIO agenda zullen staan.
Wat wordt ‘the next big thing’?
Hoewel Cloud, Mobile en Data nog jarenlang een megatrend
zullen blijven, worden de contouren van ‘the next big thing’ al
duidelijk. Deze nieuwe golf van vernieuwing vervangt niet de
bestaande trends, maar komt er bij. De innovatie-agenda wordt
dus groter en vraagt meer aandacht van de CIO. Zeker ook
omdat de impact van deze volgende golf nauwelijks onderschat
kan worden. Op hoofdlijnen bestaat de volgende golf van
vernieuwing en innovatie (‘the next big thing’) uit twee elkaar
versterkende lijnen.
Een nieuw niveau van ‘user engagement’
De combinatie van nieuwe categorieën devices, zoals ‘wearable
computers’, met nieuwe soorten van gebruikersinteractie en
‘rich services’ staan op het punt van doorbreken. Een Google
glass gecombineerd met augmented reality is daarvan één
van de eerste voorbeelden. Kenmerkend voor de nieuwe
generatie devices is dat ze veel dichter en natuurlijker aansluiten
bij onze zintuigen en zich lenen voor andere typen besturing
zoals speech recognition en gesture control. Parallel daaraan
ontstaan applicaties die veel intelligenter en persoonlijker
worden door hun gedrag aan te passen op basis van een breed
scala aan context informatie. Toepassingen worden locationaware en context-sensitive. Ze herkennen de plaats waar ze
gebruikt worden, de tijd en de situatie (op het werk, thuis, in
publieke ruimten), maar ook welke andere mensen en objecten
er in de buurt zijn. Al die informatie wordt gecombineerd
met intelligentie en rekenkracht in cloud systemen om een
gebruikers interactie te geven die precies aansluit bij wat
een persoon in die situatie en op dat moment nodig heeft.
Toepassingen zullen ook veel vaker zelf het initiatief nemen om
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te communiceren met de gebruiker. Al deze ontwikkelingen
samen markeren een omslag van substitutie (bijvoorbeeld
email op de smartphone naast email op de laptop) naar echte
innovatie waarbij de unieke mogelijkheden van de technologie
volledig worden benut. Zowel de devices, de user interfacing
en de toepassingen komen op een fundamenteel ander niveau.
Natuurlijk is de weg daar naar toe stapsgewijs, maar het zorgt
bij elkaar voor een volgende golf van vernieuwing.
De echte doorbraak: The Internet of Things
De grootste doorbraak zal echter komen van The Internet of
Things. Grote aantallen alledaagse apparaten en objecten
worden voorzien van sensoren, processoren en internet
verbinding waardoor ze een veel rijkere functionaliteit krijgen.
Er ontstaan complexe netwerken van ‘smart objects’ die
communiceren elkaar en met achterliggende cloud systemen.
Het aantal ‘connected smart objects’ wordt een veelvoud
van het aantal mensen op aarde. De wet van Metcalfe, de
waarde van een netwerk neemt kwadratisch toe met het aantal
aangesloten apparaten, belooft veel hiervoor. In feite worden
de mogelijkheden van The Internet of Things alleen beperkt
door onze creativiteit en ons voorstellingsvermogen. Er komt
een enorme golf van productinnovatie op gang die de wereld
om ons heen zichtbaar zal veranderen. Zeker in combinatie met
het vorige punt: wearable devices en hele nieuwe soorten ‘user
engagement’.
IT versmelt met andere technologieën
Het spannende van deze ontwikkeling is dat we
informatietechnologie zien versmelten met andere
technologieën zoals consumentenelektronica, medische
technologie en vervoerstechnologie. Een ‘self driving car’ is net
zo goed informatietechnologie als autotechniek. Waar we IT nu
nog scherp af kunnen bakenen zal dat in de nabije toekomst
veel moeilijker worden, met alle gevolgen voor bijvoorbeeld de
IT organisatie en IT governance.
Met elkaar leveren deze ontwikkelingen op langere termijn
een geheel op dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat.
De versmelting van IT met andere technologieën leidt tot
heel nieuwe ‘smart objects’ en een stortvloed aan nieuwe
data die gebruikt wordt door context-gevoelige apps, bij ons
gebracht door heel nieuwe devices die letterlijk veel dichter
op onze huid zitten. Met recht zal dit een ‘next big thing’
blijken te zijn in termen van maatschappelijke consequenties,
met alle filosofische en ethische vragen die daar bij horen.
Maar dat verbleekt in de schaduw van een volgende mogelijke
ontwikkeling: de integratie van technologie en biologie. De
komende jaren echter zullen Cloud, Mobile en Data nog volop
in de schijnwerpers staan, maar de nieuwe megatrends komen
al uit de coulissen om hun plaats in de spotlight in te nemen.
Het is nu aan vooruitziende organisaties om het juiste moment
te pakken voor de business innovatie die daarmee mogelijk
wordt. Een mooie rol voor de CIO.

Over de survey

Om CIO’s meer inzicht te geven in het gebruik van IT
trends voor business innovatie organiseren Deloitte
en CIO Magazine jaarlijks een online survey onder
Nederlandse CIO’s en IT managers. De tweede editie
van de survey is gehouden in november 2013 en in
totaal hebben 166 CIO’s en IT managers de survey
volledig ingevuld. De verdeling van de respondenten
over de sectoren en de omvang van de organisaties zijn
weergegeven in de figuren op deze bladzijde.

Verdeling over de sectoren
Banking and Insurance
Business services
Consumer business and Retail
Manufacturing and Industries
Transport and Logistics
Real estate and Construction
Utilities and Telecom
Media, Culture, Entertainment
Government
Health care
Education
Other
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Algemene resultaten

77% van alle trends toepassingen verbetert
vooral de efficiency, 23% heeft het
belangrijkste effect op de omzet.
7%
21%
16%

IT efficiency
Business efficiency
Revenue extension
Revenue transformation
56%

Vergeleken met 2012 is het totaal aantal
waarnemingen in de operationele fase
gestegen van 46% naar 52%

9.5%
6.7%

20.9%

Research
Experimenting / Pilot

12.5%

Operational, <25% value
Operational, <50% value
27.0%

23.2%

30

Operational, <75% value
Operational, 100% value

Impact van de trends vooral op efficiency
Als het gaat om het effect van trends op klanten,
bedrijfsprocessen, omzet en kosten valt al snel het
woord ‘transformational’ of ‘disruptive’. Terugkijkend
zien we echter dat dat bij veel trends helemaal niet
het geval is geweest. Om meer zicht op te krijgen
op de verwachtingen van CIO’s over de effecten van
nieuwe technologieën hebben we per trend gevraagd
naar het belangrijkste verwachte effect van die
trend. Hierbij waren er vier keuze mogelijkheden: ‘IT
efficiency’, ‘business efficiency’, ‘revenue extension’
en ‘revenue transformation’. De totalen voor alle CIO’s
en alle trends zijn weergegeven in de figuur links.
Opvallend is dat driekwart van alle toepassingen van
trends gericht zijn op efficiency verbetering (sneller,
goedkoper, minder fouten). Die uitkomst geeft een
realistisch beeld, waarin trends zowel bijdragen aan
efficiencyverbetering als aan omzetvergroting maar
waarbij de nadruk ligt op het eerste. Veel trends zijn op
zichzelf niet transformationeel, maar over de jaren heen
hebben al die niet-transformationele trends met elkaar
toch een enorme impact gehad.
Van Onderzoek naar Operationeel
Toepassing van nieuwe technologieën volgt een
levenscyclus die begint met onderzoek en uiteindelijk
(als het goed gaat) leidt tot 100% van de potentiele
business value. In de survey hebben we per trend
gevraagd in welke fase van deze cyclus de organisatie
zit. Op geaggregeerd niveau zijn de resultaten daarvan
weergegeven in de onderstaande figuur. Iets minder
dan de helft van alle waarnemingen zit in de twee
pre-operationele fasen. Van de vier operationele fasen
heeft het merendeel nog minder dan 25% van de
verwachte business value bereikt.

Innovatie budgeten stijgen niet
Op de vraag ‘my innovation budget will be increasing
next year’ antwoorden de meeste CIO’s ontkennend. Er
is een duidelijke piek in de tweede kolom. Toch is er in
de drie opties rechts van het midden nog steeds 30%
van de CIO’s die verwachten dat hun innovatiebudget
wel zal stijgen.
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Trends worden te veel ‘gehyped’
Op de stelling ‘technology trends are often hyped’
antwoordt 43% van de CIO’s met ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’.
In de antwoorden is een duidelijke piek te zien in de
vijfde kolom. Over het geheel genomen vinden CIO’s
dus dat de communicatie over technologie trends te
veel gehyped is.
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IT speelt een belangrijke rol bij het initiëren van
innovatie
Op de vraag ‘IT initiates most technology enabled
innovations’ antwoordt ook het grootste deel van de
CIO’s bevestigend, maar met meer voorzichtigheid dan
in de vorige stelling. 12% is het er (helemaal) niet mee
eens, 55% is het er gedeeltelijk mee eens en 33% is het
er (zeer) sterk mee eens.
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