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Samenvatting
Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken 
hebben de echte waarde van cloud computing voor bedrijven 
aangetoond. Het is in het bedrijfsleven wel bekend dat cloud 
computing kostenbesparingen met zich meebrengt, maar CIO's 
vinden het vaak niet duidelijk welke voordelen clouds naast 
lagere kosten nog meer te bieden hebben. Deze 
onderzoeksresultaten laten zien wat het directe verband is 
tussen cloud computing en bedrijfsflexibiliteit — hoe 
bedrijfsresultaten zijn gekoppeld aan flexibiliteit, de rol van IT 
voor flexibele bedrijven en het belang van cloud computing 
voor zakelijke leiders.

Een nieuw evenwicht voor IT-kosten
Wat is in uw organisatie de sturende factor voor IT: kosten of 
flexibiliteit? In de economie wordt het aanbod bepaald door 
de vraag. In de IT-organisatie zijn de kosten en de flexibiliteit 
de factoren die het aanbod bepalen, waarbij kostenbeheersing 
meestal belangrijker is dan het mogelijke voordeel van 
bedrijfsflexibiliteit. We horen vaker "Hoe kan ik met een cloud 
mijn investerings- en operationele kosten verlagen?" dan "Hoe 
verbeter ik met clouds mijn inkomsten of hoe gebruik ik clouds 
om mijn concurrentiepositie te verbeteren?". Toch hebben 
zakelijke besluitvormers buiten de IT-organisatie een ander 
perspectief.

In een onlangs gepubliceerd onderzoek over bedrijfsflexibiliteit 
legden zakelijke besluitvormers een direct verband tussen 
cloud computing en bedrijfsflexibiliteit. Deze gegevens zijn 
nuttig voor het opnieuw evalueren van IT-kosten in het licht 
van de flexibiliteit, het onderzoeken van cloudmethoden en het 
opnieuw bepalen van de waarde van IT voor de onderneming. 

Het onderzoek toont aan dat de hype rond cloud computing 
zich evolueert tot feiten over wat clouds voor IT en het bedrijf 
kunnen betekenen. CIO's die openstaan voor veranderingen, 
bedenken eerst hoe ze de bedrijfsvoering willen wijzigen en 
vervolgens welke technologie hiervoor geschikt is. Ze bepalen 
samen met hun CEO's en andere zakelijke leiders de strategie 
en kijken niet alleen naar de kostenberekeningen, maar ook 
naar de bedrijfsflexibiliteit die met cloud computing mogelijk 
wordt gemaakt.

Definitie van bedrijfsflexibiliteit 
Bedrijfsflexibiliteit is de mogelijkheid van een bedrijf om zich 
snel en kosteneffectief aan te passen aan wijzigingen in de 
bedrijfsomgeving. Volgens McKinsey & Company, het 
toonaangevende internationale bedrijf voor management 
consulting, zijn de voordelen van flexibiliteit onder andere 
snellere groei van omzet, grotere en meer blijvende 
kostenreductie en effectievere beheer van risico's en 
bedreigingen van de reputatie. 

Direct verband tussen clouds en 
bedrijfsflexibiliteit
Vooruit denkende CIO's zetten cloud computing als strategisch 
middel in — niet alleen voor IT, maar om een volledige 
bedrijfstransformatie mogelijk te maken, waarbij uiteindelijk 
de bedrijfsvoering zelf wordt gewijzigd. 

Over een aantal jaren zullen veel bedrijven het erover hebben 
hoe ze met clouds de transformatie van IT en de 
bedrijfstransformatie dichter op elkaar hebben kunnen 
aansluiten. Dit is de echte winst op het gebied van clouds.

Afbeelding 1. In een recent onderzoek legden zakelijke besluitvormers een direct verband tussen cloud computing en bedrijfsflexibiliteit.
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Met de onderzoeksresultaten wordt het volgende aangetoond: 

• Meer dan 80 procent van de respondenten is het ermee eens 
dat flexibiliteit in beperkte mate of meer dan in beperkte 
mate nodig is voor het verbeteren van de bedrijfsomzet 
en kosten- en risicoprofielen, en 66 procent geeft zelfs aan 
bedrijfsflexibiliteit als belangrijk te beschouwen.

• "Extreem flexibele" bedrijven presteren beter dan andere 
bedrijven wat betreft alle aspecten van bedrijfsflexibiliteit, 
met name "het herkennen van veranderingen in klanttrends/
vraag", "het op de markt brengen van nieuwe producten 
of functionaliteiten", "het beheren van de uitvoering van 
programma's" en "het schalen van resources om aan 
de vraag te voldoen".

Flexibiliteit is van cruciaal belang om 
belangrijke bedrijfsdoelen te behalen
In februari 2011 namen 600 zakelijke besluitvormers deel aan 
een onderzoek over bedrijfsflexibiliteit dat werd uitgevoerd 
voor VMware® door AbsolutData, een onafhankelijk bedrijf 
voor marktonderzoeken. Het merendeel van de respondenten 
(67 procent) was werkzaam in bedrijven met meer dan 5000 
werknemers, terwijl 30 procent afkomstig was uit bedrijven 
met meer dan 30.000 werknemers. De respondenten waren 
overal ter wereld werkzaam — 37 procent uit de Verenigde 
Staten, 27 procent uit Europa en 36 procent uit Azië — en 
in 18 verschillende sectoren. Van de ondervraagden had 
62 procent een functie op het gebied van bedrijfsmanagement 
en 38 percent op het gebied van IT-management. 

Afbeelding 2. 'Extreem flexibele' bedrijven presteren beter op alle sterke punten van de bedrijfsflexibiliteit. (Gebaseerd op McKinsey & Company’s kader voor bedrijfsflexibiliteit.)
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Sterk verband tussen IT-flexibiliteit en flexibele 
bedrijven 
Het is vaak moeilijk te zeggen of bedrijven flexibel zijn omdat 
hun IT flexibel is of dat er reeds een flexibele bedrijfscultuur in 
het bedrijf bestaat waardoor de IT wordt beïnvloed. Ongeacht 
wat er het eerst was, leiders in flexibele bedrijven begrijpen de 
nauwe relatie tussen bedrijfsflexibiliteit en IT-flexibiliteit.

• Extreem flexibele bedrijven vinden IT een van hun top 
twee flexibele bedrijfsfuncties. 

• Bij bedrijven die niet flexibel zijn, is IT een van de twee minst 
flexibele bedrijfsfuncties.

Cloud computing maakt flexibele IT mogelijk
Bij bedrijven met flexibele IT-functies zijn zakelijke leiders en 
IT-leiders het erover eens dat de infrastructuur en de 
technologie de primaire sturende factoren van die flexibiliteit 
zijn. Het onderzoek laat zien dat flexibele bedrijven die al in het 
hele bedrijf clouds hebben geïmplementeerd, het voor hun 
IT-afdelingen gemakkelijker maken sneller en flexibeler op de 
behoeften van het bedrijf te reageren. In bedrijven met niet-
flexibele IT-organisaties is er echter een fundamenteel verschil 
tussen wat de IT-organisatie en de aandeelhouders van het 
bedrijf als probleem zien: IT heeft het over geld en 
vaardigheden, terwijl aan de kant van de bedrijfsvoering wordt 
gesproken over ontoereikende infrastructuur en technologie 
om aan de behoeften te voldoen.

• Ongeveer twee derde (65 procent) van de respondenten 
denkt dat cloud computing een belangrijke rol speelt bij het 
verbeteren van de IT-flexibiliteit.

• Bijna drie vierde (72 procent) van de respondenten die 
clouds al in het hele bedrijf heeft ingevoerd, vindt dat 
clouds een belangrijke rol bij de IT-flexibiliteit speelt.

• Het merendeel van de respondenten (65 procent) is het 
ermee eens dat cloud computing hun organisatie zou kunnen 
helpen een flexibele architectuur te onderhouden om 
veranderingen te ondersteunen.

Zakelijke leiders koppelen clouds direct aan 
bedrijfsresultaten
De populariteit van SaaS (Software as a Service) is snel 
toegenomen doordat het in staat is snel te voldoen aan de 
behoeften van zakelijke gebruikers, niet CIO's of IT-teams. 
Wanneer afdelingshoofden niet de gewenste steun van hun 
IT-afdeling kregen, stapten ze voor hun softwareoplossingen 
over op clouds. Clouds zijn nu niet meer enkel SaaS, maar ook 
IaaS (Infrastructure as a Service) en PaaS (Platform as a 
Service), en zakelijke gebruikers maken gebruik van deze 
nieuwe mogelijkheden en passeren weer de IT-afdeling. 
Afdelingshoofden hebben nu goede alternatieven en ze kiezen 
deze alternatieven omdat voor hun bedrijfsactiviteiten een 
grotere flexibiliteit nodig is. 

Bedrijfstransformatie in de gehele industrie

De voordelen van flexibiliteit zijn in verschillende 
branches waarneembaar:

Organisaties op het gebied van gezondheidszorg 
bevinden zich in het midden van een belangrijke 
bedrijfstransformatie, aangezien ze elektronische 
patiëntendossiers (EPD) in gebruik nemen om risico's 
te verminderen (kans op fouten met dodelijke afloop of 
op rechtszaken) en om de betrokkenheid van patiënten 
te vergroten zodat de veiligheid en de kwaliteit van de 
zorg worden verbeterd. Voor de ondersteuning van 
deze zakelijke vereisten worden de IT-taken overal 
gemoderniseerd om de overgang van de handmatige 
dossiersystemen op papier naar een systeem waarbij 
artsen gegevens op de computer invoeren te versnellen, 
zodat de digitale informatie de patiënt kan volgen. 
Organisaties op het gebied van de gezondheidszorg 
kunnen met cloud computing elke arts, elk ziekenhuis 
en elke vestiging op verzoek kosteneffectief 
patiëntengegevens leveren, met betere 
betrouwbaarheid, flexibiliteit en beveiliging.

Op dezelfde manier kunnen overheden, scholen en andere 
instellingen uit de publieke sector verplicht worden 
gesteld hun kostenstructuren te transformeren. Bovendien 
moeten zij reageren op risico's en crisissituaties, waarbij 
ze burgers moeten ondersteunen en services voor rampen 
en onverwachte gebeurtenissen zoals H1/N1 moeten 
leveren, en moeten inspelen op externe beperkingen 
(bijvoorbeeld dynamische wijzigingen in beleid en 
budgetten). Om de behoeften van instellingen te 
ondersteunen start IT een overgang die het mogelijk 
maakt snel diensten aan burgers te leveren en uit te 
breiden, en waarmee snel op de veranderende eisen van 
de overheid kan worden gereageerd. Cloud computing 
voorziet een groot aantal instellingen van een 
dynamische, veilige en compliant oplossing waarmee 
IT-services aanzienlijk sneller worden geleverd.

Handelsbanken proberen overal ter wereld hun 
klantenbestanden en inkomsten uit te breiden door 
sneller nieuwe mobiele services op de markt te brengen, 
zodat de eindgebruikers hun financiën beter kunnen 
beheren. IT helpt mee deze bedrijfsdoelen te halen door 
sneller bedrijfskritieke, mobiele toepassingen voor de 
klant beschikbaar te maken. IT maakt de transformatie 
mogelijk door gebruik te maken van cloud computing. 
Dit omvat een compliant, veilige en beheerde test- en 
ontwikkelingsomgeving die de IT-afdeling kan gebruiken 
om snel productie-applicaties te leveren die voor 
eindgebruikers op elk apparaat, op elk moment 
en op elke locatie toegankelijk zijn.
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• Clouds kunnen de hele organisatie "zakelijk flexibeler" 
en "sneller reagerend" maken, zo vond 63 procent van 
de zakelijke leiders die aan het onderzoek meededen. 

• Bedrijven met implementaties door het hele bedrijf denken 
dat clouds 10 procent betere resultaten voor 
bedrijfsflexibiliteit kunnen bewerkstelligen, zoals belangrijke 
groei van de omzet en kostenreductie. 

• Bedrijven met cloudimplementaties in de gehele 
onderneming maken driemaal zo veel kans om veel 
flexibeler dan de concurrentie te worden. 

Kostenbesparingen door clouds 
Naast de zakelijke flexibiliteit als primaire sturende factor voor 
de bedrijfsvoering zijn er ook de IT-kosten. Virtualisatie — 
de basis voor clouds — is zonder meer geschikt om 
IT-kostenbesparingen te realiseren. Financiële middelen komen 
beschikbaar voor IT-innovaties waarmee de bedrijfsactiviteiten 
sneller kunnen worden uitgevoerd, zoals clouds.

Vandaag de dag betekent de beschikbaarheid van de 
goedkope, selfservice capaciteit op verzoek van publieke 
clouds nieuwe concurrentie voor interne IT-organisaties. 
Providers van publieke clouds bieden modellen voor IT aan 
waarbij op basis van gebruik wordt betaald. Vooraf is bekend 
welke tarieven voor computer- en opslagresources in rekening 
worden gebracht. De tariefmethode van de cloudsector is zo 
aantrekkelijk dat IT-organisaties er door gedwongen worden 
hun services en SLA's (service level agreements) te verbeteren 
tegen lagere kosten dan waarvoor IT-services momenteel 

worden aangeboden. In feite is de publieke cloud een soort 
wake-up call voor IT-organisaties. Ze moeten nu gaan 
nadenken over de diverse cloudmodellen (publiek, privaat 
en hybride), met verschillende kostenbesparingen.

Het begin van het cloudtijdperk is het juiste moment voor 
IT om het eigen beeld en de omvang van IT te veranderen. 
Deze verandering moet hoognodig worden doorgevoerd, 
aangezien IT-afdelingen tegenwoordig niet weten wat de 
kosten van IT voor specifieke applicaties of het gebruik 
in een productielijn zijn. Kosten worden beschouwd als een 
soort "belastingkosten voor het bedrijf" die over de hele 
onderneming worden verdeeld. In het cloudtijdperk moeten 
IT-afdelingen beter op de hoogte zijn en verantwoordelijkheid 
dragen voor de exacte kosten, toewijzingsmodellen, 
nauwkeurige doorberekeningen, enz. Dit is een onmogelijke 
taak in een omgeving met heterogene technologiesilo's.

Met het onderzoek wordt aangetoond dat bedrijven die 
aarzelen om clouds te gebruiken omdat ze bang zijn voor 
risico's, eigenlijk een barrière opwerpen voor een snellere groei 
van de omzet, grotere en meer blijvende kostenreductie en een 
effectiever beheer van risico's en bedreigingen van de 
reputatie. In de toekomst zullen veel zakelijke leiders een 
strategie voor het gebruik van clouds ontwikkeld hebben.

Afbeelding 3. Het merendeel van respondenten is het erover eens dat bedrijven met clouds de gebruikerservaring kunnen verbeteren, de operationele uitvoering van projecten kunnen 
versnellen en snel op marktmogelijkheden kunnen inspringen. Gebaseerd op McKinsey & Company’s kader voor bedrijfsflexibiliteit.
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In de meeste bedrijven is de hybride cloud de goedkoopste 
oplossing. Volgens recent onderzoek van VMware en EMC 
worden de gemiddelde IT-uitgaven bij het implementeren 
van een hybride cloud gereduceerd met ongeveer 20 tot 
30 procent. 

Hybride clouds maken lagere IT-uitgaven mogelijk dankzij 
virtualisatie en consolidatie, geoptimaliseerde brongebruik 
voor de werkbelasting, geoptimaliseerde provisioning 
en hogere productiviteit bij het ontwikkelen en onderhouden 
van applicaties. 

Niet alleen financieel: de waarde van hybride 
clouds 
Zoals u zich zult herinneren, moesten IT-besluitvormers nog 
niet zo lang geleden kiezen tussen het implementeren van 
applicaties op een intranet of extranet, waarbij de meeste 
applicaties alleen op internet konden worden uitgevoerd. 
In slechts drie jaar zal het verschil tussen private en publieke 
clouds langzaam gaan vervagen en zullen de twee typen elkaar 
aanvullen op een manier die van beide werelden het beste 
neemt — een hybride cloud die gewoon de cloud kan worden 
genoemd. Maar de behoefte aan beide typen blijft bestaan, 
omdat er zoveel is geïnvesteerd in bestaande omgevingen 
binnen de datacenter. Aan die situatie verandert niets. Het zou 
wel plezierig zijn als het beter en goedkoper operationeel kon 
zijn in de datacenter van iemand anders, maar als dat zou 
kunnen, zou iedereen zijn IT nu uitbesteed hebben. 

Er zijn redenen (beveiliging, compliance, operationele controle, 
enz.) waarom bedrijven nog steeds hun eigen datacenters 
onderhouden. We moeten dus die eigenschappen handhaven 
en de voordelen van cloud computing naar de datacenter 
brengen, anders missen we een groot deel van de 
mogelijkheden om de flexibiliteit te verbeteren. Om deze reden 
wordt de nadruk op private clouds gelegd. Maar waarom 

zouden we hier stoppen? Er zal altijd de behoefte aan meer 
resources zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grotere vraag tijdens 
een seizoen of gebeurtenis, of aan een overname waarbij 
tijdelijk het uiterste van een bedrijf wordt gevergd. Een andere 
situatie kan zijn dat een bedrijf gewoon niet weet wat de vraag 
zal zijn, zodat er genoeg capaciteit moet zijn voor onverwachte 
omstandigheden. Het is dus niet verstandig bij de grenzen van 
de datacenter te stoppen wanneer u de veelzijdige optie van 
publieke clouds in de IT-strategie van uw onderneming kunt 
integreren. Dit is de reden waarom een hybride cloud zo'n 
waardevolle oplossing is. 

Het belangrijkste kenmerk van een hybride cloud is de 
standaardisatie van kaders en infrastructuur voor de publieke 
en private cloud, inclusief

• Een algemeen platform

• Algemeen beheer

• Algemene beveiliging

Door standaardisatie worden applicaties en gegevens 
overdraagbaar en toegankelijk voor meerdere clouds. Gezien 
de bedrijfs- en kostenvoordelen is het duidelijk dat hybride 
clouds het implementatiemodel van de toekomst zijn.

Waarom VMware voor uw cloud?
Ondernemings-IT kan dankzij cloud computing intelligent 
en dynamisch op bedrijfsbehoeften anticiperen en reageren 
en zo concurrentievoordeel creëren. Uw bedrijf overweegt 
applicaties te ontwikkelen voor de cloud, maar waarom 
ontwikkelt u niet uw eigen cloud? Want hoewel echte cloud 
computing een gestandaardiseerde aanpak is, is de manier 
waarop elk afzonderlijk bedrijf cloud computing benadert dat 
niet. VMware helpt u verder te gaan dan de beperkingen van 
een "one-cloud-fits-all"-benadering.

Welke strategie u voor cloud computing ontwikkelt is 
afhankelijk van uw bedrijf. Wilt u met een interne (private) 
cloud beginnen? Wilt u gebruikmaken van publieke 
cloudservices? Wilt u een combinatie van beide? 

Met andere woorden, dit gaat niet over een cloud, maar over 
uw eigen cloud. VMware kan u met haar ongeëvenaarde 
ervaring, grote klantenbestand en ecosysteem van partners 
helpen met uw cloud verder te gaan dan uw huidige 
IT-beperkingen. De cloud maakt het mogelijk IT te versnellen 
en als gevolg ook sneller betekenisvolle resultaten voor uw 
bedrijf te genereren.

Uw eigen cloud. Versnel IT. Versnel uw 
business.
Neem vandaag nog contact op met VMware om IT en de 
transformatie van uw organisatie naar bedrijfsflexibiliteit door 
middel van de cloud te versnellen. 

Bronnen: download het onderzoek naar bedrijfsflexibiliteit, 
februari 2011 op http://www.vmware.com/your-cloud.

Afbeelding 4. De hybride cloud is goedkoper dan de geheel publieke of private 
cloudmodellen. 



W H I T E P A P E R   7

Bedrijfsflexibiliteit en de ware  
kostenbesparing van cloud computing 

Klantprofiel: internationaal bedrijf voor financiële diensten

Dit internationale bedrijf voor assetbeheer en consultancy beheert meer dan 50 miljard Amerikaanse dollars in assets in 
vijf verschillende assetklassen: commerciële vastgoed, bedrijfsleningen, derivaten en kapitaalmarkten, private equity en 
kapitaalinvesteringen, en woninghypotheken. Door voor de IT-transformatie en cloudinfrastructuur cloudoplossingen van 
VMware te gebruiken kon het bedrijf meer dan 20 miljard dollar aan assets terugwinnen. De IT-organisatie van het bedrijf 
heeft bewerkstelligd dat het reactievermogen van het bedrijf werd verbeterd en het bedrijf heeft 1 miljoen dollar per 
maand aan IT-kosten bespaard.

AANDACHTS-
GEBIED VOOR   
BEDRIJFS-
FLEXIBILITEIT

VOORDELEN 
VAN BEDRIJFS- 
FLEXIBILITEIT

VEREISTEN VOOR BE-
DRIJFSFLEXIBILITEIT

VEREISTEN VOOR IT-FLEXIBILI -
TEIT EN MOGELIJKHEDEN VAN 
CLOUDOPLOSSING

Omzet vergroten Nieuwe producten of 
diensten op de markt 
brengen

Nieuwe portfolio's voor 
prijsstelling, plus flexibiliteit 
in prijsstellings- en 
managementtechnieken

Voor de extreme onzekerheid had het bedrijf 
het volgende nodig
- Zeer flexibele capaciteit waarmee snel kon 

worden op- of afgeschaald
- Integratie van publieke/private cloud voor 

meer capaciteit op verzoek en om 
veranderingen in de werkbelasting om 
latentieredenen te ondersteunen

Kosten verlagen Programma's en 
projecten uitvoeren

Snel 1,2 miljoen transacties met 
derivaten terugdraaien. 
Nauwkeurige intelligentie en 
prijsstelling.
Snel en efficiënt volgens strenge 
regels boekwaarde en 
afschrijving van activa tot stand 
brengen

Om greenfield IT te implementeren en de 
aanlooptijd voor het afsluiten van deals te 
reduceren had het bedrijf het volgende nodig 
- Direct toegang tot IT-infrastructuur van de 

provider van cloudservices BlueLock (een 
gecertificeerde VMware vCloud™ Datacenter 
Services-partner); volledige infrastructuur- 
en applicatieondersteuning waarvoor acht 
maanden gepland stond, maar die in vier 
maanden is geïmplementeerd 

- Op clouds gebaseerde hosting van gegevens 
en applicaties voor alle werkbelastingen 

Om de aanlooptijd te verkorten had het bedrijf 
het volgende nodig

- Dynamische provisioning waardoor het snel 
resources kon schalen om de uitvoering van 
deals te versnellen

Resources schalen 
op basis van vraag

Vijftig procent van de activa 
afstoten en de werkzaamheden 
over een onbekende periode 
schalen.

Om uitgaven te minimaliseren deed het bedrijf 
het volgende
- IT-kosten direct elke maand met 1 miljoen 

dollar verlagen
- Ondersteuningspersoneel uitbesteden; een 

team van drie personen managen waar 
eerder honderden het werk deden 

- Een OpEx-inkoopmodel met betaling per 
gebruik gebruiken, zodat de begininvestering 
minimaal is

Om de transparantie te vergroten begon het 
bedrijf met
- Meten en doorberekenen om bij te dragen in 

de kosten 
Om extreme onzekerheid ten aanzien van de 
capaciteitsvereisten aan te kunnen moest het 
bedrijf
- Een standaardservicecatalogus leveren met 

bekende computer- en prijskenmerken 

Reageren op risico's Inspelen op externe 
beperkingen

Voorbereidingen uitvoeren en 
maatregelen treffen voor 
onzekere rechtszaken, juridische 
acties en vereisten en 
voorschriften van de overheid
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