nieuw licht op shadow IT
benchmark productiviteit en
veiligheid bij online samenwerking
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voorwoord

Internet, mobiele devices en social media hebben ons privéleven veranderd. Informatie en meningen
worden snel en gemakkelijk gedeeld met vrienden, familie en volgers. Die behoefte naar de digitale
flow-of-contact is ook zichtbaar op de werkvloer.
Wanneer de kantoortoepassingen van bedrijven op het gebied van online samenwerken en informatie
delen tekort schieten, grijpen werknemers vanuit thuiservaringen naar alternatieven. Denk aan Dropbox,
WeTransfer en Whatsapp. Personeel werkt hierdoor buiten de IT-afdeling om, zonder op de hoogte
te zijn van de beveiligingsrisico’s die dit met zich meebrengt. We noemen dit fenomeen Shadow IT.
Het maakt business users zelfvoorzienend en productiever, maar het brengt voor de organisatie gevaren
met zich mee.
Shadow IT brengt de veiligheid van informatie in gevaar omdat het dataverkeer zich aan de controle
van de organisatie onttrekt. Organisaties kunnen niet langer om dit probleem heen. Als de IT-afdeling
niet de juiste tools biedt dan blijven medewerkers op zoek naar alternatieve diensten. Dit brengt echter
niet alleen beveiligingsrisico’s met zich mee, ook het beheer van deze oplossingen is ondoenlijk. Veel
IT-afdelingen missen echter de flexibiliteit en snelheid om met nieuwe tools op de wensen van personeel in te spelen. Ze zitten gevangen in complex vervlochten legacy-systemen en hebben vaak krappe
resources.
De oplossing is het integreren van reguliere office functies met deze nieuwe mogelijkheden om online
samen te werken in één gecontroleerde en hoog productieve omgeving. In hoeverre is deze digitale
transitie al ingezet en met welke resultaten?
De antwoorden hierop leest u in dit rapport over een benchmark die Incentro heeft laten uitvoeren
bij grotere organisaties in verschillende sectoren.
Kees van Bemmel,
Managing Director Incentro
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3

managementsamenvatting

Markten en organisaties zijn sterk in beweging. Mede

De belangrijkste bevindingen

werkers moeten steeds sneller schakelen en omdat
de traditionele office suites hiervoor vaak niet zijn toe
gerust, gebruiken ze applicaties uit de privésfeer. Denk
aan Dropbox, Gmail en WeTransfer. Een groot deel van
de organisaties heeft moeite met deze ontwikkeling.
Het gebruik van publieke applicaties voor online samenwerken strookt niet met de gewenste organisatorische
controle en veiligheid. Tegelijkertijd beseft men dat de
nieuwe consumentenapplicaties medewerkers produc
tiever maken en dat het gebruik van alternatieve diensten
moeilijk te bestrijden is. De vraag blijft echter: hoe wordt
het IT-consumentisme in goede banen geleid? Preciezer
gesteld: hoe kunnen de functionaliteiten van office suites
en nieuwe faciliteiten voor online communicatie worden
samengebracht in een gecontroleerde omgeving? Deze
benchmark werpt nieuw licht op de mogelijkheden hiervoor en de mate waarin ze worden benut.
De benchmark is uitgevoerd door ProSpex in opdracht
van Incentro. Het onderzoek had de vorm van een
online enquête, aangevuld met stellingen die interessante
reacties hebben opgeleverd. Voor het onderzoek zijn
middelgrote organisaties in diverse sectoren benaderd,
waarvan het grootste deel meer dan 350 medewerkers
heeft. De respondenten zijn doorgaans IT-beslissers of

Zoeken naar de balans tussen productiviteits
verhoging en controle
Productiviteitsverhoging en het flexibiliseren van
de IT-faciliteiten staan bij veel organisaties hoog op
de agenda. Ze zijn in transitie van ‘old school’ naar ‘new
economy’ samenwerken. De uitdaging in deze transitie is
het vinden van een balans tussen productiviteitsverbetering voor de business én controle door de IT-afdeling.
Veel bedrijven werken met niet officieel
ondersteunde applicaties
Alternatieve applicaties (Shadow IT) worden door veel
organisaties gezien als ‘standaard aanbod’. Gemiddeld
een kwart van de medewerkers werkt met gratis samenwerkingstools, zoals Dropbox en Whatsapp. Grote
bedrijfsbestanden reizen nog te vaak via de openbare
digitale snelweg en er is nog geen centraal (cloud)
platform waar alles gecontroleerd beschikbaar is.
Veiligheid bij open diensten onderbelicht
IT-afdelingen van organisaties voeren over het algemeen
geen sluitend beleid wat betreft het gebruik van Shadow IT.
De IT-eindverantwoordelijken begrijpen dat gebruikers
sneller nieuwe technologie adopteren en eigen applicaties
meenemen naar het werk. Berusting op dit punt moet
plaatsmaken voor afstemming tussen IT en de business.

hebben een andere functie op C-level. De benchmark is
uitgevoerd in de vorm van een online enquête. Daarnaast
zijn een aantal stellingen toegevoegd die interessante
reacties hebben opgeleverd.
Gedurende de onderzoeksperiode zijn 364 organisaties
benaderd waarvan er 128 hebben deelgenomen. De
respondenten zijn met name actief in dienstverlenende
en industriële sectoren als: Transport & logistiek, Retail,
Media, Zakelijke dienstverlening (facilitaire bedrijven,
beveiliging, catering) Professionele dienstverlening,
(accountants, juristen, etc.), Semioverheid, Productie
& industrie.
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Organisaties zien potentieel voor productiviteits
verbetering
Organisaties zien vooral bij de interne samenwerking veel
potentieel voor productiviteitsverbetering. Documenten
zijn nu opgesloten in specifieke (netwerk) applicaties,
waardoor het lastig is om informatie met nieuwe applicaties te delen. Dat schaadt uiteindelijk de productiviteit.
Veel organisaties weten niet dat deze applicaties ook
in een beveiligde en gecontroleerde cloud-omgeving
beschikbaar zijn.

Transitie van Old School
naar New Economy Star
De benchmark wijst uit dat veel

Collaboration;
anytime, anywhere,
anyone, any device

bedrijven bezig zijn met de
organisatie naar een ‘new
economy’. Hun oude kantoorapplicaties bieden prima functionaliteit, maar voldoen niet

In Transit
More productivity

transitie van een ‘old school’

New
Economy Star
Sh

ad

ow
I

T

No Future

Old School

aan de nieuwe economische eis
om sneller informatie te delen.

More control

Shadow IT biedt die mogelijkheid wel, maar vormt een risico
voor de informatiebeveiliging
en brengt onnodig veel beheerproblemen met zich mee.
De oplossing is het samen
brengen van de office suite
en alternatieve, publieke applicaties in een gecontroleerde en
hoog productieve omgeving.

5

inleiding

Tegenwoordig is iedereen continu online, en privé en

Dit rapport is als volgt opgebouwd: in het eerste

zakelijk lopen vaak door elkaar heen. Uit eerder onder-

hoofdstuk wordt er gekeken naar de prioriteiten op

zoek van Incentro (2015) over Shadow IT onder meer

de management-agenda en de gerelateerde trends

dan duizend respondenten, bleek een breed scala

op de ICT-agenda.

aan consumententoepassingen te worden gebruikt in
de zakelijke omgeving. Met die toepassingen kunnen

Het tweede hoofdstuk belicht de manier waarop

medewerkers voldoen aan de eis om sneller te reage-

medewerkers communiceren via bedrijfstoepassingen

ren en productiever te zijn. Organisaties hebben moeite

en Shadow IT. In het derde hoofdstuk staat informatie-

om grip te krijgen op deze verandering. IT-afdelingen

beveiliging centraal en het laatste hoofdstuk zoomt

verbieden momenteel het gebruik of kijken simpelweg

in op de potentie van ICT om de productiviteit te

de andere kant op, met Shadow IT als gevolg.

verhogen.

Organisaties zien het verlies aan controle op de veiligheid, continuïteit en beschikbaarheid als een serieus
bedrijfsrisico. Is er een andere kijk op controle nodig
om Shadow IT in goede banen te leiden? Hoe breng
je de nieuwe faciliteiten samen in een volledig gecontroleerde en veilige cloud-omgeving? Deze benchmark
belicht de huidige positie van organisaties in deze
digitale transformatie.

6

Bij 71% van
de organisaties
maken mede
werkers gebruik
van shadow IT

7

hoofdstuk 1

directiedoelen en IT-trends

Focus op flexibilisering en innovatie
Bovenaan de directie-agenda van vrijwel elke organisatie
staat het verlagen en flexibiliseren van de bedrijfskosten.

Welke van de volgende uitdagingen staan op
de directieagenda van jouw organisatie voor
2015/2016? (Meerdere keuzemogelijkheden)

In het verlengde hiervan streeft 40% van de directies naar
het verder flexibiliseren van de IT. Dat kan bijvoorbeeld

1

door applicaties op afroep uit de cloud af te nemen en

2

ze door een externe provider te laten beheren. Naast
kostenverlagingen staat ook innovatie hoog op de agenda.

3

Er worden continu nieuwe producten en diensten ontwik-

4

keld die aansluiten op de behoeften van afnemers en

5

de ontwikkelingen in de markt. De IT-afdeling moet orga-

6

nisaties ondersteunen en innovatieve diensten bieden.

7

Denk aan selfservice portals voor klanten.

8
9

Ruime aandacht voor productiviteits
verhoging

10
11

Opvallend is dat bijna de helft van de directies zich richt

0

20

40

60

80

100

op productiviteitsverhoging. Nieuwe IT-technologieën
bieden hiervoor mogelijkheden met faciliteiten die medewerkers altijd, overal en via elk mobiel apparaat toegang
tot applicaties en data geeft. Daarnaast zijn workflows
verder te automatiseren en is het zaak om gegevens
uit zoveel mogelijk bronnen te integreren. Stuk voor
stuk zaken die volgens directies meer dan gemiddelde
aandacht vragen.

Antwoord
1

Verlagen / flexibiliseren van bedrijfskosten

73%

2

Innovatie

48%

3

Organisatie herontwerp

46%

4

Productiviteitsverhoging medewerkers

46%

5

Nieuwe klanten

40%

6

Flexibiliseren van ICT

40%

7

Bevorderen van ketensamenwerking

29%

8

Klanttevredenheid en retentie

27%

9

Nieuwe producten en diensten introduceren

27%

10 Verhogen van het geluk en de tevredenheid
van medewerkers
11 Business transformatie

8

23%
17%

Ondersteunen van mobiliteit heeft
de hoogste prioriteit
Als we kijken naar de meest urgente IT-trends zien we

Welke ICT-trends zijn het meest
urgent voor jouw organisatie?
(Maximaal 3 keuzemogelijkheden)

dat mobility door veel organisaties wordt gezien als
de meest urgente. Verderop in dit rapport blijkt dat
eigenlijk alleen de e-mail en agendafunctie in een any-

1

time, anywhere, any device zijn ontsloten. Andere

2

publieke applicaties die samenwerking en productiviteit

3

bevorderen, worden meestal eenvoudig en gratis van het

4

internet gehaald. Bij de invulling van de huidige mobilitytrend is vooral het creëren van een veilige omgeving
voor meerdere mobiele devices een grote uitdaging.

5
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100

1

Mobility

42%

2

Business Intelligence

38%

3

Data uitwisseling en integratie

38%

4

Cloud computing

37%

5

Integratie van applicaties

35%

6

Beveiliging interne en externe data

35%

7

Multi device management (Bring Your Own
Device, Corporate-Owned, Personally Enabled)

23%

8

Digitale ontsluiting back-office

17%

9

Digitale transformatie

17%

10 Big data

13%

11 Geen

4%

9

De informatievoorzieningen moeten
meer bieden
Op plaats twee staat de behoefte aan Business
Intelligence faciliteiten waarmee medewerkers snel
en onderbouwd beslissingen kunnen nemen. Deze ontwikkeling wordt op de voet gevolgd door het integreren

Hoeveel procent van de medewerkers
binnen jouw organisatie gebruiken
gratis tools zoals Skype, Snapchat,
WhatApp, Dropbox, WeTransfer,
et cetera om samen te werken, te
communiceren en informatie te delen?

en uitwisselen van data. Medewerkers hebben steeds
meer gegevens nodig om hun werk goed te doen en ze

6%

eisen van hun werkgever dat gegevens snel uitgewisseld
kunnen worden. Er bestaat een sterke behoefte aan een
office suite die gegevens overal en volledig beschikbaar
stelt. Cloud computing en integratie van applicaties
scoren hierdoor hoog op de urgentielijst. Opvallend is
dat big data momenteel nog geen grote rol speelt, terwijl
het incorporeren van deze gegevens meer inzicht geeft
in de markt en klanttevredenheid.

6%

13%
4%

27%

44%

Use Your Own Software heeft nog weinig
aandacht
Opvallend is dat 71% van de organisaties weet dat
medewerkers Shadow IT gebruiken, maar dat het aan
pakken hiervan bijna nergens urgentie heeft. Organisaties
zijn volledig op de hoogte van het gebruik van alternatieve
applicaties, maar gedogen het omdat het de productiviteit
verhoogt. Wat echter nog onvoldoende speelt, is het
gegeven dat nieuwe applicaties zijn onder te brengen
in een beveiligde en beheersbare omgeving.

10

Antwoord
Geen

1-10%
10% - 25%			
25% - 50%		
50% - 75%		
75% - 100%		

stelling
een digitale werkomgeving die voldoet
aan de eisen van deze tijd maakt een
organisatie aantrekkelijker als werkgever.

Bijna alle organisaties zien dat faciliteiten
voor Het Nieuwe Werken (HNW) bijdragen
aan aantrekkelijk werkgeverschap. Jong
talent wil waar en wanneer dan ook op
ieder device verbonden zijn. De adaptatie
van mobiele applicaties gaat sneller dan
menig IT-afdeling kan bijbenen. WeTransfer, Dropbox, WhatsApp bestaan al enkele
jaren, maar het blijkt voor de IT-afdeling
anno nu lastig om met deze ontwikkelingen
mee te bewegen. De hang naar controle is
de afgelopen jaren groot geweest. Daardoor kwamen nieuwe IT-projecten niet
efficiënt en snel van de grond. Gebruikers
wachten echter niet op de ontwikkelingen
van organisaties en vinden ondertussen
zelf hun weg.

IT heeft zich de afgelopen decennia
voor een groot deel gericht op het automatiseren van primaire bedrijfsprocessen,
waaronder de productie en financiën.
De productiviteitssuite was simpelweg
een onderdeel van de werkplek en het
besturingssysteem. Mobiele devices en
de opkomst van apps een aantal jaar
geleden heeft dat totaal overhoop gehaald.
De PC-markt kent al 5 jaar een sterke
teruggang. Deze krimp wordt gecompenseerd door de groei in smartphones en
tablets en de office suites zijn onvoldoende
meegegroeid met deze ontwikkeling.

11

12

73% van de respondenten
denkt de productiviteit
van medewerkers
te kunnen verbeteren
door verdere IT-innovatie
van de werkvloer
13

hoofdstuk 2

communicatie en shadow IT

Ondanks bedrijfsapplicaties voor
communicatie veel Shadow IT
Vrijwel alle organisaties bieden een office suite met

Welke productiviteitssoftware biedt
de ICT-afdeling van jouw organisatie?
(Meerdere keuzemogelijkheden)

onder meer e-mail en een agendafunctie. Verder heeft
ongeveer de helft faciliteiten voor tele-, videoconferencing, chat en instant messenging. Opvallend is echter

1

dat uit de benchmark blijkt dat medewerkers meer

2

gebruik maken van alternatieve applicaties, waaronder
WhatsApp, Skype, WeTransfer en Dropbox.

3
4

Het delen van informatie, samenwerken en communi

5

ceren in teamverband, zowel intern als extern gebeurt

6

vaak met niet officieel beheerde en onbeveiligde tools.
Het lijkt alsof de IT-eindverantwoordelijke hierin voorlopig
berust. Zakelijke varianten van consumentenapplicaties

7
8

worden nog niet veel gebruikt. Denk hierbij aan Google

9

Apps for Work (Docs, Drive, Hangout) en aan de andere

10

kant toevoegingen op bestaande office suites met bij
voorbeeld Skype for Business.

Nog geen centraal platform waar
alles samenkomt

0

20

nog in volle gang. Open samenwerken en informatie
delen, vormen grote uitdagingen voor het waarborgen
van de privacy en beveiliging. De veranderingen volgen
elkaar snel op en aan de IT-afdeling de taak om deze
ontwikkelingen bij te benen. Er wordt gezocht naar
en gewerkt aan een omgeving waarin on-premise en
business editions van cloud software voor consumenten
in een beveiligde omgeving zijn samen te brengen.
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1

E-mail en agenda

2

Standaard productiviteits-suite (tekstverwerking,

100

94%

spreadsheet, database, presentatie)

92%

3

Intranet

83%

4

Planning en roostering

56%

5

Tele-, videoconferencing

50%

6

Chat en instant messenger

46%

7

Collaboratie software

27%

8

Down- en uploaddienst

19%

9

Interne social media

15%

Bij veel organisaties is de transformatie naar de digitale
werkplek en het automatiseren van de werkprocessen

40

10 Bedrijfsspecifieke / maatwerk applicatie

4%

Best of both worlds:
productiviteit en controle
Eindgebruikers willen een
office suite met mail, agenda,
docs, spreadsheet en presen
tatiesoftware combineren

Hoe communiceren medewerkers met
collega’s vanuit huis? (Meerdere keuze
mogelijkheden)

met nieuwe applicaties voor
(samen)werken. Huidige
office applicaties zijn ontwikkeld
met de gedachte dat ze in een
vast en gecontroleerd netwerkdomein beschikbaar worden
gesteld. De nieuwe economie

1
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3
4
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heeft daar definitief een streep
door gezet. Medewerkers
werken op verschillende

Antwoord
1

E-mail

96%

2

Telefoon

92%

3

WhatsApp

58%

met verschillende devices

4

Zakelijke communicatie/chat applicaties zoals:

en communiceren nog inten
siever met klanten. Het is aan

locaties in wisselende teams,

MS-Lync, Google Hangout

25%

5

Skype

8%

6

Facebook

2%

7

Niet

2%

de IT-afdeling om daarin mee
te bewegen door alle applicaties en data overal beschikbaar
te stellen. Bij voorkeur in een
gecontroleerde omgeving.
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Bijna een kwart van het personeel
werkt met gratis tools
Volgens de ondervraagde IT-beslissers werkt gemiddeld

Hoe delen medewerkers grote bestanden
met collega’s, externe klanten of leveranciers? (Meerdere keuzemogelijkheden)

23% van de medewerkers met gratis collaboratie tools.
Binnen de productie en industrie sectoren ligt het per-

1

centage over het algemeen lager (1-10%) dan bij dienst-

2

verleners (50-75%). Doorvragen leert dat de tools vooral
worden ingezet bij projectmatig werken in wisselende

3

teams, waarbij veel directe communicatie nodig is, ook

4

met externe partners en klanten; bijvoorbeeld contact

5

met marketing, verkoop, consultants en support.

6
7

Bestanden vaak verstuurd via
de openbare digitale snelweg

8
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De meeste bestandsuitwisselingen verlopen via de
netwerkschijf, de ftp-server of zakelijke e-mail. Deze
vormen van datatransport vinden plaats binnen het
beveiligde netwerk van de organisatie. Naast deze

Antwoord
1

Netwerkschijf

73%

‘standaard’ manieren gebruikt meer dan helft van

2

Via zakelijke e-mail

52%

de medewerkers WeTransfer en meer dan een kwart

3

WeTransfer

52%

Dropbox voor het delen van bestanden. De voornaamste

4

Sharepoint

29%

redenen hiervoor zijn dat men ook grotere bestanden

5

Dropbox

27%

6

FTP server

23%

7

Via overige online fileshare applicaties zoals:

wil uitwisselen (WeTransfer) en gegevens overal op elk
apparaat beschikbaar wil hebben of stellen (Dropbox).
Ook bedrijfskritische data wordt via de openbare digitale
snelweg verstuurd. Hier ligt een grote uitdaging voor
de IT-afdeling en een groot risico voor het management
en de organisatie.

16

8

FileBox, SyncFile

13%

Via privé e-mail

4%

Zakelijke e-mail is thuis beschikbaar
De zakelijke e-mail is bij 72% van de respondenten

Hoe lezen medewerkers thuis
de zakelijke e-mail?

overal via het internet en op verschillende devices
beschikbaar. Slechts 24% moet een beveiligde VPN
4%

of RDP verbinding opzetten om toegang te krijgen
tot e-mailverkeer als men vanuit huis werkt.

24%

72%
Antwoord

Ik kan overal waar een internetverbinding
is bij mijn zakelijk e-mail
Ik login via een VPN verbinding
Niet
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hoofdstuk 3

security en shadow IT

Veel organisaties werken met niet
ondersteunde applicaties
71% van de respondenten geeft aan dat er binnen
het bedrijf gebruik wordt gemaakt van alternatieve appli

Wordt er binnen jouw organisatie gebruik
gemaakt van applicaties of omgevingen
die niet officieel ondersteund worden door
de organisatie / ICT-afdeling?

caties die niet officieel ondersteund worden. De rest dus
niet. De IT-afdeling heeft geen controle op het zakelijk

4%

gebruik van WeTransfer, Dropbox, Skype en WhatsApp.
Maar deze populaire publieke diensten zijn inmiddels
zo breed geaccepteerd en gratis te gebruiken dat ze oogluikend worden toegestaan in het applicatielandschap.

25%

Veiligheid bij open diensten als
Whatsapp en WeTransfer onderbelicht
Bij de 75% van de respondenten die zeker menen te
weten dat alleen officiële applicaties gebruikt worden,
behoren toepassingen voor chatten, instant messenging
en teleconferencing tot het officiële applicatiepark. Uit
het onderzoek blijkt echter ook dat 66% WeTransfer
gebruikt voor het delen van grote bestanden en 50%
ook WhatsApp en Skype gebruiken voor de communicatie. Die uitkomsten spreken elkaar tegen.
Recent onderzoek van Incentro (2015) over Shadow IT
onder 1000 eindgebruikers onderstreept dit beeld.
Bijna 90% van de Nederlandse werknemers maakt
gebruik van IT-oplossingen die (nog) niet zijn goedgekeurd door de IT-afdeling. Shadow IT is dus geen
uitzondering, maar regel.

18

Antwoord
Ja

Nee
Weet niet

71%

Meer instant messenging via WhatsApp
dan via business apps
E-mail is meestal overal beschikbaar. Voor instant
messaging vanuit huis gebruikt 60% van de respondenten

Wat doet uw bedrijf om de doorlooptijd
van aanvraag naar tewerkstelling te verkorten
zodat de inlenende manager snel wordt
geholpen?

WhatsApp als communicatiemiddel. De beveiligde alternatieven - zakelijke communicatie/chat applicaties als

4%

MS-Lync of Yammer - worden slechts door 25% gebruikt.

10%

Het voornaamste struikelblok hierbij is dat deze met
name inzetbaar zijn voor interne4%
communicatie en
samenwerking. Bij de communicatie met partners en
klanten stuit je al snel op beperkingen, waardoor

24%

medewerkers uitwijken naar publieke applicaties.

72%

12%

41%

33%
Antwoord

We accepteren dat het inlenen tijd kost
en zijn flexibel in onze aanpak
Niets, we volgen de standaardprocedure
Anders
We contracteren direct en toetsen achteraf
De bemiddelaar/broker is verantwoordelijk

19

ICT voert over het algemeen geen
sluitend beleid
Slechts 17% van de IT-afdelingen voert een stringent

Hoe organiseert en controleert de ICT-afdeling op dit moment het gebruik van applicaties die niet officieel ondersteund worden?

beleid met betrekking tot Shadow IT. De overige organi
saties weten ervan, maar zien dat medewerkers deze
tools nodig hebben om hun werk snel en goed te doen.

1

De IT-afdeling heeft op dit moment nog onvoldoende

2

toereikende alternatieven beschikbaar voor medewer-

3

kers. 36% van de ondervraagden ondersteunt Shadow IT

4

niet officieel, maar probeert daar waar mogelijk in te
spelen op de communicatiebehoeften van medewerkers.

5
6
7

Hoe organiseer je nieuwe manieren
van samenwerken?
Online samenwerken mag ook buiten het eigen netwerk
geen risico’s opleveren. De vraag blijft voor veel organisaties hoe dit te faciliteren. Een groot deel van de bedrijven
is niet bekend met business editions van de gratis soft-

0

20

gesteld. Het resultaat is dat medewerkers productief én
veilig gebruik kunnen maken van de applicaties en tools.
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1

Ze weten ervan, laten het toe, maar
ondersteunen het niet

2

ware die medewerkers nu gebruiken. Die versies worden
in een gecontroleerde omgeving via de cloud beschikbaar

40

mogelijkheden zoveel mogelijk te ondersteunen
3

29%

Ze weten ervan en proberen binnen de
28%

Ze voeren een stringent beleid om shadow IT
te verwijderen

17%

4

Speelt niet bij onze organisatie

10%

5

IT afdeling heeft een open beleid en probeert
binnen de budgetten en resources in te spelen
op de behoefte

8%

6

Weet niet / Geen mening

6%

7

Geen installatie mogelijk op terminal
server / thin clients

20

2%

stelling
een toekomst zonder shadow IT
bestaat niet.

Bijna driekwart van de respondenten
onderschrijft deze stelling: “Er zal altijd
behoefte ontstaan voor apps die nog
niet door de IT-organisatie worden onder
steund”, is de algemene opvatting. Ze
begrijpen dat gebruikers sneller nieuwe
technologie en toepassing adopteren
dan de IT-afdeling kan implementeren.
De verwachting is dat dit niet gaat veran
deren. Niet alleen collega’s, maar ook
klanten dwingen het gebruik van Dropbox
en WeTransfer in sommige situaties af.
Zowel binnen de organisatie als vanaf
de buitenkant worden nieuwe applicaties
geïntroduceerd. Hiervoor vraagt een sluitend beleid veel tijd en resources om afspraken te handhaven. Daarnaast zet het
de werksfeer tussen medewerkers en het
management onder druk met productiviteitsverlies en onrust als gevolg.

Slechts een kwart van de respondenten
is het niet eens met de stelling. Zij zijn
van mening dat de IT-afdeling meer moet
samenwerken met de gebruikers en zoeken naar een balans tussen het benutten
van nieuwe technologie en het waarborgen
van de veiligheid. “Door medewerkers goed
te faciliteren en te informeren, is minder
behoefte aan Shadow IT”, aldus een van
de respondenten. “In de industrie is dit
zeer moeilijk realiseerbaar”, stelt een
ander. “Hoe blokkeer je het en maar vooral:
wat biedt je als alternatief?” Een vierde
respondent stelt: “Voor alle Shadow IT-systemen zijn ook controleerde omgevingen
op te zetten. Dat moet je dus regelen.”
In de enquête is hierop doorgevraagd
met de stelling: De manier om Shadow IT
te beperken is door medewerkers
optimaal te faciliteren in hun IT-behoeften.
Bijna 90% van de ondervraagden is
het hiermee eens.

21

52% deelt bedrijfs
informatie met
klanten met behulp
van niet ondersteunde
en onbeveiligde
applicaties

22

hoofdstuk 4

productiviteit en controle

Potentieel voor productiviteitsverbetering
Het gemiddelde potentieel aan productiviteitsverbetering is ongeveer 7%. Dat bepaalt in concurrerende en

Met hoeveel procent kan de productiviteit
worden verbeterd door verdere IT-innovatie
van de werkvloer?

dynamische markten een aanzienlijk deel van de marge.
Aangezien relatief weinig respondenten stappen naar

1

anytime, anywhere en any device zetten, is de verbetering
vooral gericht op interne samenwerking binnen het eigen

2

netwerkdomein. Wanneer ook de externe toegankelijk-

3

heid van applicaties en de communicatie met partners en

4

klanten aandacht krijgen, is dit percentage nog aanzienlijk

5

te verhogen.

6
7
8
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1

Weet niet / geen mening

27%

2

> 15%

17%

3

10% tot 15%

15%

4

7% tot 10%

15%

5

5% tot 7%

8%

6

3% tot 5%

12%

7

2% tot 3%

0%

8

1% tot 2 %

6%
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Focus op interne samenwerking om
de productiviteit te verhogen
Samenwerken binnen de eigen organisatie scoort het

Op welke gebieden kan productiviteits
verbetering worden behaald? (Maximaal
3 keuzemogelijkheden)

hoogst op de vraag hoe productiviteitsverbetering is
te behalen. Daarnaast ziet een kleine 50% kansen in verbetering van de samenwerking met partners en klanten.

1

Het delen van kennis en informatie binnen de organisatie

2

staat op de derde plaats en ook de informatievoorziening

3

en dienstverlening aan de klant scoort vrij hoog. Er valt

4

echter nog veel te winnen op het gebied van de huidige
tools die worden gebruikt voor externe communicatie.

5

Gratis applicaties en tools zijn meestal niet geïntegreerd

6

in de office suite en dit maakt het lastig om informatie

7

uit verschillende bronnen samen te brengen, met als

8

gevolg een afnemende productiviteit.
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1

Samenwerking binnen de organisatie

2

Kennis en informatiedeling binnen de organisatie 56%

67%

3

Samenwerking met partners en klanten

4

Informatiedeling en dienstverlening naar de klant 38%

48%

5

Communicatiemogelijkheden via diverse kanalen 23%

6

Onafhankelijk van tijd en plaats werken

21%

7

Weet niet / Geen mening

4%

8

Anders, applicaties zijn al beschikbaar

2%

Projectbeheer wordt nog niet voldoende
ondersteund

Binnen welke processen schiet het huidige
aanbod van productiviteitssoftware tekort?

Projectmatig werken neemt een vlucht. Steeds vaker
werken organisaties in wisselende teams aan projecten
en opdrachten. Teamleden zitten niet altijd meer op

1

één locatie en dat maakt het beheren van projecten tot

2

een uitdaging. Bij ruim een vijfde van de organisaties
schiet het huidige aanbod van de office suites tekort
in de ondersteuning van het projectbeheer. De respon-

3
4

denten signaleren daarnaast ook verbeterpotentieel

5

aan de voorkant van de organisatie. Service, marketing

6

en verkoop zouden beter softwarematig ondersteund
kunnen worden.

7
8

Een opvallend gegeven is dat bijna een derde van

9

de organisaties niet weet waar de tekortkomingen liggen.

10

Wanneer eindgebruikers online op zoek gaan naar
alternatieven, krijgen organisaties dit nooit inzichtelijk
omdat medewerkers niet bij IT-afdeling aankloppen.

11
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13
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1

Weet niet / Geen mening

31%

2

Projectbeheer

21%

3

Contract/onderhoud/service proces

19%

4

Marketingproces

17%

5

(Pre)verkoopproces

17%

6

Inkoopproces

17%

7

Planning en roosteren van personeel

10%

8

Planning van overleg en vergaderingen

8%

9

Offerteproces

8%

10 Facturatieproces

6%

11 Productontwikkeling

6%

12 Productmanagement

6%

13 Geen van de processen

19%

25

Organisaties moeten
tegenwoordig de afweging
maken tussen controle op
informatie en vrijheid van
medewerkers

26

27

Digitalisering heeft aandacht van directie
Een meerderheid van 69% geeft aan dat digitale
transformatie een (belangrijk) aandachtsgebied is voor
de organisatie. Daarbij denkt men aan verdere invoering

Is digitale transformatie (in bijvoorbeeld,
werkplek, werkproces en klantcontact) een
strategisch aandachtspunt bij de directie
van jouw organisatie?

van Het Nieuwe Werken, automatisering van workflows
en het integreren van informatie. Bij dat laatste is
het van belang dat ook de uitwisseling van informatie

14%

gecontroleerd en beveiligd verloopt.

17%

42%

27%
Antwoord
Gedeeltelijk
Ja
Nee
Weet niet / Geen mening
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Op weg naar een resultaat gedreven,
zelfsturende organisatie?
Organisaties zijn meer resultaatgericht dan taakgericht

Op een schaal van 1 tot 10, is de organisatie
meer taak- of meer op resultaatgericht?
(1= taakgericht, 10 = resultaatgericht)

(6,7 om 3,4 op een schaal van tien). Wat de balans tussen
controle en zelfsturing betreft, zitten ze in het midden.
Dit gegeven maakt dat ze geen aantrekkelijke werkgever
voor generatie Y, de werknemers waarvan men het in de

Gemiddeld een

toekomst moet hebben. Deze ‘digital natives’ zijn gewend

6.7

om op IT-gebied zoveel mogelijk zelf te doen. Zij zijn opgegroeid met het internet, mobiele devices en zijn flexibele
werknemers, waardoor ze uitermate zelfstandig opereren.
IT dient ze te enablen, maar wel in een beheersbare
omgeving. Dat geldt uiteraard ook voor de andere gene
raties werknemers die meer zelf willen kunnen doen.
Als de communicatie zich buiten het beveiligde gezichtsveld afspeelt, zijn de risico’s groot.

Op een schaal van 1 tot 10, wordt de
organisatie meer aangestuurd vanuit controle of is er meer sprake van zelfsturing?
(1= controle, 10 = zelfsturing)

Gemiddeld een

5.4
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Anytime, anywhere, any
device voor veel organisaties
geen korte termijn doel
Opvallend is dat meer dan
de helft van de organisaties
zegt dat ze de komende jaren
niet of pas op de langere

Wanneer verwacht je dat de gehele organisatie veilig kan samenwerken, informatie
delen en communiceren met collega’s en
klanten vanaf elke locatie, op elk gewenst
moment en vanaf elk apparaat?

termijn voornemens hebben
om data en applicaties vanaf
elke locatie, op elk moment
en vanaf elk apparaat veilig
beschikbaar te stellen. Het lijkt
alsof IT-beslissers niet weten
dat dit ook in een managed

2% 2%

10%

33%

21%

31%

omgeving zijn te ondersteunen,
bijvoorbeeld Google Apps
for Work. 33% heeft al wel
een gecontroleerde omgeving
opgezet. Slechts een beperkt
deel (12%) gaat binnen afzienbare tijd stappen zetten naar
een beveiligde omgeving voor
het online delen van informatie.
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Antwoord
Dat kan nu al

Op de langere termijn
Dat gaat niet gebeuren
Over ongeveer een jaar
Binnen 6 maanden
Weet niet / geen mening

96% bevestigt:
een digitale werk
omgeving van
deze tijd leidt tot
aantrekkelijker
werkgeverschap
31

Over Incentro
Incentro is een ICT-dienstverlener die gespecialiseerd is in online dienstverlening, enterprise solutions en business intelligence. Incentro helpt organisaties informatie beter te
laten renderen. Hiervoor draagt het bedrijf creatieve, vernieuwende maar vooral relevante
oplossingen aan.
Binnen Incentro staan specialisme, ambitie en geluk centraal. De ruim 200 specialisten
van Incentro (Incentronauten) hebben een sterke passie voor wat ze doen. Incentro is niet
voor niets al vier keer op rij de ‘Great Place to Work’. Incentro werkt in Nederland voor de
top 200 organisaties. Incentro heeft vestigingen in Nederland, Spanje en Turkije.

Incentro en Google Apps for Work
Werken doen we tegenwoordig overal: onderweg, bij de klant, in een café en thuis. Een
beweging waar organisaties op veel vlakken van kunnen profiteren. Het levert echter een
complex vraagstuk op van informatie, locaties, mensen en devices. Incentro helpt organisaties dit vraagstuk op te lossen met een oplossing die zorgt voor productiviteitsverbeteringen door betere samenwerking en informatiedeling in een professionele beveiligde
online omgeving: Google Apps for Work.

Incentro
WTC Papendorp
Gebouw E, 9e etage
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
+31 (0)30 66 65 315
www.incentro.com
info@incentro.com

