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Samenvatting (1-3)
Cloud Gebruik in Nederland
Het gebruik van cloud-toepassingen wordt
steeds gewoner.
 55% van de onderzochte Nederlandse
organisaties gebruikt een of meerdere
cloud-oplossingen. In 2014 is dat 61%.
 Gemiddeld gebruikt een organisatie
2,5 cloud-oplossing (van de genoemde
17). Over 2 jaar is dat 4,6.
 De penetratie van cloud-toepassingen
neemt volgens de respondenten de
komende twee jaar met gemiddeld
38% per jaar toe
 Opslag & back-up en mail &
messagingoplossingen zijn de meest
gebruikte cloud-oplossingen.
 Bij de volgende oplossingen groeit de
penetratie met meer dan 50% per jaar:
field-service, R&D,
salarisadministratie, productieapplicaties.

Houding ten opzichte van cloud-gebruik is
nog weinig innovatief
 37% vermijdt het liefst de cloud
 Cloud-oplossingen worden bij voorkeur
ingezet om client/server-oplossingen
te vervangen (24%) of voor
procesoptimalisatie (29%).
 Slechts een kleine groep wil met de
cloud vooral innoveren (8%) of
ontwrichten (2%).

Publiek versus privaat
 37% van de respondenten zegt over
een private cloud te beschikken.
(mogelijk gaat het hier voor een deel
“slechts” om virtualisatie)
 Hybride cloud computing wordt steeds
meer realiteit: private cloud-gebruikers
die publieke cloud-diensten integreren
neemt toe van 38% nu naar 58% over
2 jaar.

Houding ten opzichte van Cloudoplossingen
2%
8%
37%
29%

24%
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Samenvatting (2-3)
Waarde van de Cloud
Anytime, Anywhere, Any device (AAA)
Bedrijven ondersteunen steeds meer AAA scenario’s:








Thuiswerken: van 41% in 2012 naar 59% in de
komende tijd
Mobiele toegang tot applicaties/data: van 32% in
2012 naar 53%
Bedrijfseigen non-PC devices: van 31% in 2012
naar 51%
HR self service (ESS/MSS): van 27% in 2012 naar
47%
Flexplekken: van 21% in 2012 naar 37%
Bring Your Own Device: van 21% in 2012 naar 41%
Bring Your Own Software: van 19% in 2012 naar
39%

Cloud wordt veel gebruikt in genoemde scenario’s:





Thuiswerken: 70% gebruikt cloud-oplossing(en)
Mobiele toegang tot applicaties/data: 75%
Flexplekken: 80%
HR self service: 68%

Gebruik naar behoefte: de rol van variabele
workloadpatronen
Het hebben van variabele “workloadpatronen”
(bijv. snelle groei, of regelmatige pieken) biedt
een sterke business case voor de cloud voor:



kenniswerk (Business Intelligence, Office,
Documentverwerking)
de fysieke keten (Productie, Field service,
Distributie, R&D)

Het verband is ook duidelijk aanwezig, zei het
minder sterk, bij commerciële toepassingen
(marketing, verkoop).
Workloadpatronen spelen daarentegen geen rol
van betekenis bij back-office- en
communicatietoepassingen

Voorbeeld: Cloud maakt flexibele werkers*
efficiënter en productiever tegen lagere kosten
*Kenniswerkers zonder vaste werkplek, bijv. HNW of flexplekken
Gebruik Cloud voor Flexibele Werkplek
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[Indien plannen/flexibele werkplek wordt gefaciliteerd]
Op welke wijze worden cloud-oplossingen gebruikt bij
het bieden van flexibele werkplekfaciliteiten
(kantoorwerkers hebben geen vaste werkplek)?
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Samenvatting (3-3)
Obstakels in de Cloud
Obstakels
De belangrijkste obstakels voor het inzetten
van cloud-oplossingen zijn:





Databeveiliging (36%)
Kosten (28%)
Privacy-wetgeving (27%)
Complexiteit van integratie (21%)

De veelbesproken “Patriot Act” wordt door
slechts 11% als belangrijk obstakel
aangeduid.
 Toch ziet 7% de Patriot Act als en
bedreiging en nog eens 17% beperkt
zich in het gebruik van cloud door de
onverenigbaarheid met privacywetgeving

Wat als het tegenvalt?
 Slechts 40% van de cloud-gebruikers
heeft een exit-plan
 Nadruk ligt op het veiligstellen van data

Wat neemt zorgen weg?
Patriot Act
 Opslag van data binnen Nederland (29%)
 Afspraken tussen EU/NL en VS over de
uitvoering in relatie tot privacywetgeving
(23%)

Complexiteit van Integratie
 De ontwikkeling van open standaarden
(31%)

Gebrek aan standaarden
 Certificering door onafhank. instituten (37%)
 Certific. door technologie-leveranciers (25%)

Continuïteitsrisico’s
 Wet-/regelgeving die toegang tot uw data
garandeert (26%)
 Een uitgewerkt continuïteitsplan (25%)

Twijfels over beschikbaarheid
 Meer bandbreedte afnemen (23%)
 Vastleggen failover-afspraken met cloud
leveranciers (21%)

Exit strategie is veelal
ontbrekend dan wel incompleet
Wat als de cloud-dienst niet bevalt?

Onderdelen exit-plan

Daar is nog niet echt over
nagedacht
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Dan gaan we op zoek naar een
alternatieve leverancier

Infrastructuurplan

36%

Licentieplan
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Dan nemen we het (weer) in
eigen beheer
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Data migratieplan

64%

We bekijken te zijner tijd wel
wat de beste oplossing is
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niet tot brede uitrol over
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 Slechts 40% van de cloud-gebruikers heeft een exit-plan
 Nadruk ligt op het veiligstellen van de data
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EuroCloud heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling
van cloud-technologie en diensten en het gebruik daarvan
te bevorderen, omdat zij overtuigd is van de positieve
bijdrage die de cloud kan leveren aan de prestaties van
organisaties, sectoren en de economie.
Om de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen
in de markt, heeft EuroCloud de Nationale EuroCloud
Monitor gelanceerd, een terugkerend, onafhankelijk
onderzoek naar het gebruik van cloud computing in
Nederland.
EuroCloud gaat de dialoog aan met leveranciers,
beleidsmakers en vooral (potentiële) zakelijke gebruikers.
De onderzoeksresultaten worden via een opiniërend blog
aangeboden, waarbij de dialoog actief wordt opgezocht.
Het onderzoek richt zich op vragen waar organisaties zich
voor gesteld zien: Wat is de business case? Wat zijn de
kosten en de baten? Wat zijn de risico’s en hoe maak ik ze
beheersbaar en/of aanvaardbaar?
Het onderzoek en het blog worden gefinancierd door
sponsoring vanuit KPN Corporate Market, Telecity Group
Nederland, Claranet en Exact.
Het onderzoek en het blog worden respectievelijk
uitgevoerd en gemodereerd door onafhankelijke IT
onderzoeksbureau Pb7 Research.
De N van het onderzoek is 262. Het grootste deel m.b.v.
een webgebaseerd panel. De helft is (bewust) afkmomstig
van bedrijven met meer dan 150 werknemers

Over de Initiatiefnemers






Stichting EuroCloud Nederland is het snel groeiende,
onafhankelijke kennisnetwerk van bedrijven, instellingen
en individuen met belangstelling voor of belangen in
Cloud Computing. EuroCloud NL is het Nederlandse
chapter van EuroCloud, de Europese federatie van
nationale EuroClouds.
Pb7 Research is een Nederlands onderzoeksbureau dat
zich gespecialiseerd heeft in ICT-thema’s als sourcing,
cloud en SaaS. Pb7 is gebouwd op kwaliteit van
onderzoek, onafhankelijkheid in de analyse, en een
constructieve dialoog met alle belanghebbenden in een
markt.
CloudWorks biedt de bezoekers van de website, de
abonnees van de e-mailnieuwsbrieven en de lezers van
het magazine een constante stroom van informatie over
cloudcomputing. CloudWorks treedt hierbij op als duider
van het nieuws en zet de feiten en fictie in perspectief.
CloudWorks werkt samen met EuroCloudNL en de DHPA.

Over de sponsors
Hoofdsponsor
KPN Corporate Market is de Nederlandse marktleider in ICT dienstverlening en expert op het gebied van
werkplekdienstverlening, connectiviteit, datacenters, beveiliging en ICT consultancy voor de zakelijke
markt. Als Service Aggregator stelt KPN organisaties in staat op veilige wijze haar bestaande IT-omgeving
uit te breiden en te integreren met cloud-oplossingen.
Hoofdsponsor
TelecityGroup is leverancier van premium carrier-neutrale datacenters: schaalbare, robuuste en veilige
omgevingen met hoge connectiviteit. De europese datacenters TelecityGroup vormen elk een bloeiend,
digitaal ecosysteem dat direct toegang biedt tot een groot aantal telecom- en contentdistributienetwerken,
belangrijke internet exchanges en cloudhubs, waar opslag van data, content, applicaties en media mogelijk
is.
Platinum sponsor
Claranet is een van Europa’s leidende managed service providers, opgericht in 1996. Claranet biedt
bedrijven hosting, netwerk en applicatiediensten aan, en is momenteel bezig met de uitrol van de eigen
clouddienstverlening Virtual DataCentre binnen de eigen Europese footprint, met een keiharde “alwayslocal”-garantie.
Gouden sponsor
Exact Cloud Solutions is marktleider in Nederland op het gebied online bedrijfssoftware voor het MKB.
Naast online boekhouden biedt Exact een steeds uitgebreider aanbod online ERP applicaties voor
bedrijven tot 100 medewerkers. Het is onze ambitie om ons marktleiderschap uit te breiden naar
meerdere landen binnen en buiten Europa.

Vragen over het onderzoek?
Peter Vermeulen, Pb7 Research
peter@pb7.nl
Lid worden van EuroCloud Nederland?
www.eurocloudnl.eu
Toegang tot het laatste cloudnieuws?
www.cloudworks.nu

