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Het IoT brengt fundamentele veranderingen teweeg in de manier waarop 
ondernemingen bedrijfsprocessen uitvoeren en we met de fysieke wereld 
omgaan. Nu bedrijven de eerste golf gebruiksscenario’s voor het IoT, zoals 
predictive maintenance, achter zich laten, treden ze buiten de gebaande 
paden en gebruiken ze de mogelijkheden van data uit sensoren in de echte 
wereld om opnieuw te ontdekken waarom, hoe en waar ze het IoT kunnen 
inzetten en uiteindelijk hoe ze er geld mee kunnen verdienen. Van deze 
pioniers kunnen we leren dat je je voor succes niet alleen op de technologie 
moet richten, maar eerder op een echte transformatie van het hele bedrijf.

IN EEN OOGOPSLAG
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Het verbinden van de 
echte wereld met sensoren 
kan bedrijven een rijke 
bron aan contextuele en 
bruikbare data opleveren, 
en met deze data kunnen 
ze een echte digitale 
transformatie doormaken

Het Internet of Things (IoT) is zich na de eerste hype blijven ontwikkelen: 
door verbeteringen in de mogelijkheden van sensoren en apparaten, 

betrouwbaardere verbindingen, nieuwe vooruitgang bij dataverwerking- en 
machine learning-technieken, technologieën zoals cloud- en edgecomputing 
en opkomende technologieën zoals de blockchain.1 De verwachting is zelfs 
dat de IoT-markt de komende paar jaar met meer dan 30% zal groeien, terwijl 
toonaangevende bedrijven de grenzen van de mogelijkheden van het IoT 
blijven opzoeken.  

Nog belangrijker is het feit dat bedrijven beginnen te begrijpen dat IoT niet zomaar 
een technologieproject is dat moet worden uitgerold, maar dat de verbinding met 
de echte wereld via sensoren een rijke bron van contextuele en bruikbare data 
voor hun bedrijf kan creëren. Hiermee kan een echte digitale transformatie worden 
bereikt, met voordelen zoals kortere wachttijden in de zorg, hogere opbrengsten 
van aquacultuur en een hogere levensstandaard voor diabetespatiënten.  

Maar bedrijven die het onderste uit de kan willen halen, moeten verschillende 
hordes overwinnen. Een aantal van deze hordes zijn uniek voor een bepaalde 
IoT-toepassing, maar sommige zijn algemener. Om deze hordes te overwinnen 
moeten bedrijven verder kijken dan het IoT als spannende nieuwe technologie 
en hun IoT-reis onderdeel van een bredere verandering maken, een verandering 
die een essentieel deel van hun strategische en bedrijfsprocessen uitmaakt.  

In dit witboek proberen we een overzicht te geven van de beste innovaties 
waar bedrijven naar streven en die zijn gebaseerd op de fundamentele 
data en inzichten uit het IoT. We gebruiken voorbeelden van bedrijven die 
toonaangevend zijn bij het inzetten van het IoT voor het transformeren van hun 
sector, zodat we de bepalende factoren voor het opzetten van succesvolle IoT-
initiatieven kunnen bepalen. Onze conclusies zijn gebaseerd op interviews met 
meer dan 50 leiders van IoT-initiatieven, IoT-uitvoerders en IoT-deskundigen 
en een enquête onder meer dan 150 IoT-directeuren in verschillende sectoren.  

Ver voorbij predictive maintenance  
Het lijkt misschien alsof de hype rond het Internet of Things (IoT) de afgelopen 
jaren is afgenomen, vooral omdat bedrijven verschillende meningen over 
het succes van de inzet van het IoT hebben. Maar uit recente activiteit 
blijkt dat het gebruik van het IoT blijft toenemen.2 Dit komt onder andere 
door de verschillende meningen over het gebruik van de term ‘IoT’. Hoewel 
sommige deskundigen die we interviewden ‘IoT’ meteen aan specifieke IoT-
proefprojecten koppelden, associeerden anderen het verzamelen en verwerken 
van sensordata niet met het ‘IoT’, maar met termen zoals ‘digitale’ activiteiten 
of activiteiten ‘op basis van data’.
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Los van de terminologie kwamen we tot de conclusie dat digitale innovatie steeds 
meer is gebaseerd op data van apparaten en sensoren in de fysieke wereld en 
de waardevolle inzichten die deze data opleveren als ze aan bedrijfsprocessen 
worden gekoppeld. De meeste gesprekken over het IoT gaan tot nu toe over 
bekende industriële gebruiksscenario’s zoals predictive maintenance. Dat is 
misschien niet zo verwonderlijk, want predictive maintenance was een van de tien 
gebruiksscenario’s die de eerste groeigolf van het IoT voortstuwden. De verwachting 
is zelfs dat de wereldwijde markt voor predictive maintenance tot 2020 zal groeien 
met een gecumuleerd jaarlijks percentage van 30%.3

Toch vinden we het veel spannender om te kijken hoe een kleine groep bedrijven 
verder gaat en de grenzen van het IoT blijft oprekken. Deze bedrijven boren nieuwe 
bronnen van waarde aan, verstoren bestaande bedrijfsmodellen, bouwen voort op 
andere geavanceerde technologieën en koppelen niet eerder verbonden domeinen. 
Veel bedrijven implementeren IoT-sensoren en -apparaten ook buiten door mensen 
gemaakte omgevingen, terwijl andere bedrijven met het IoT niet alleen beïnvloeden 
hoe we werken, maar ook hoe we leven en spelen. Deze bedrijven laten zien dat 
ondernemingen die hun kijk op het IoT kunnen verbreden, daar meer voordelen 
en meerwaarde uit kunnen halen. 

NIEUWE BRONNEN VAN WAARDE AANBOREN 
Bedrijven proberen met het IoT waarde te creëren op manieren die verder gaan dan 
de gebruikelijke kostenbesparingen en efficiëntiewinsten. Sommige ondernemingen 
boren nieuwe inkomstenbronnen aan door hun klanten IoT-apparaten aan te bieden. 
Bijvoorbeeld het bedrijf in videosurveillance-apparatuur Genetec. Het bedrijf 
verkoopt nu datadiensten op basis van data uit zijn camera’s en kassasystemen 
waarmee detaillisten inzichten op het gebied van demografie en klantgedrag krijgen 
die tot nu toe waren voorbehouden aan digitale en online winkels. 

Andere bedrijven gebruiken het IoT om de voorkeuren van hun klanten te 
ontdekken. Bijvoorbeeld met de frisdrankautomaat Coca-Cola Freestyle. 
Het product, dat al $ 1 miljard omzet draait,4 voorziet Coca-Cola sinds 2014 
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van uitgebreide data over klantvoorkeuren, waarmee nieuwe smaken zoals 
Cherry Sprite konden worden geïntroduceerd. Bedrijven gebruiken het IoT 
ook om de klantervaring te verbeteren. Met slimme verbonden spiegels in 
de pashokjes van Rebecca Minkoff’s flagshipstore in New York kunnen klanten 
in de winkel beschikbare producten zien en bepaalde maten laten brengen. In de 
reisbranche heeft Carnival de ervaring van gasten naar een hoger niveau getild 
door mensen die samen reizen te volgen en ze sleutelloze toegang tot kamers, 
persoonlijke aanbevelingen en intelligente navigatie op zijn cruiseschip Regal 
Princess te bieden. Ze hebben dit voor elkaar gekregen door de gasten wearables 
te geven en met 7000 sensoren over het hele schip. 

IoT-producten helpen ook de veiligheid en het welzijn te verbeteren. Start-up Gaurdhat 
maakt verbonden veiligheidshelmen die valpartijen en bewegende objecten in de 
omgeving kunnen detecteren, locaties kunnen monitoren en waarmee industrie-
arbeiders live ondersteuning kunnen krijgen. Het bedrijf verwacht dat dit de 
hoeveelheid werkgerelateerd letsel met 20% kan verminderen. 

BESTAANDE BEDRIJFSMODELLEN ONTWRICHTEN 
Toonaangevende gebruikers van het IoT hebben geëxperimenteerd met verschillende 
nieuwe bedrijfsmodellen waarin verder wordt gegaan dan de huidige focus op het 
verbinden van dingen en hebben een aantal van deze modellen al in gebruik genomen. 
Eenmalige inkomsten uit de verkoop van IoT-oplossingen worden bijvoorbeeld steeds 
vaker vervangen door terugkerende inkomstenmodellen, waardoor bedrijven de 
mogelijkheid hebben om hun relatie met hun klanten te intensiveren. Bijvoorbeeld 
het afvalverwerkingsbedrijf BigBelly. Door gemeentes te voorzien van ‘slimme’, 
verbonden vuilnisbakken, kon het bedrijf voor deze gemeentes duizenden dollars 
aan brandstof, voertuig- en personeelskosten besparen omdat de bakken alleen 
worden geleegd als ze vol zijn. Tegelijkertijd kan BigBelly gemeentes met deze 
innovatieve oplossing een abonnement voor het monitoren en onderhouden van hun 
geavanceerde afvaloplossingen aanbieden, zodat het bedrijf niet langer afhankelijk 
is van een bedrijfsmodel dat puur op het verkopen van producten is gericht. Een 
ander voorbeeld is Medtronic, een leverancier van medische apparatuur, die het 
continu monitoren van de suikerspiegel heeft gecombineerd met een insulinepomp, 
zodat patiënten hun diabetes in realtime kunnen monitoren. Met de mobiele 
verbindingen en de verzamelde data heeft het bedrijf ook een zorgbeheerdienst 
kunnen ontwikkelen waarmee de patiënt zijn suikerspiegel rechtstreeks naar zijn 
dokter kan sturen. Zo kunnen meer dan 95.000 patiënten hun diabetes in de gaten 
houden. Als gevolg hiervan kon Medtronic overstappen van een bedrijfsmodel waarin 
voor de service wordt betaald naar een model op basis van waarde waarbij een deel 
van de contracten met de deelnemers via risicodeling is gekoppeld aan het verbeteren 
van het hemoglobineniveau en de totale zorgkosten. 

Platformen op basis van het IoT verstoren ook bedrijfsmodellen. Sommige bedrijven 
bieden hun eigen hardware- en software-oplossingen als platform aan andere 
spelers in dezelfde markt aan. Axoom, het digitale platform voor fabrikanten van 
de maker van industrieel gereedschap Trumpf, begon bijvoorbeeld als een intern 
project om de eigen activiteiten te optimaliseren. Trumpf biedt zijn platform 
nu ook aan andere bedrijven aan, samen met statusbewaking en analytics en 
tools voor applicaties zoals predictive maintenance. 

Verschillende bedrijven zijn erin geslaagd om door IoT-sensoren geproduceerde 
data te gelde te maken. Otonomo, een dataservicesplatform voor de auto-industrie, 
verzamelt en verkoopt data uit met het IoT verbonden auto’s. Het bedrijf ging 
onlangs met Daimler een samenwerking aan om luxe klanten diensten aan te bieden 
zoals verzekeringen per gereden kilometer en persoonlijk auto-onderhoud op basis 
van brandstofniveaus en andere metingen.5
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Bovendien stappen sommige bedrijven over op modellen op basis van resultaten. 
Proteus Digital Health biedt bijvoorbeeld medicijnen met sensoren aan die 
communiceren wanneer ze zijn ingeslikt. Patiënten dragen een pleister met 
sensoren die een signaal van de ingeslikte sensor ontvangt en vervolgens de 
fysiologische reacties vastlegt. Deze informatie wordt via een mobiele applicatie 
gedeeld. De applicatie ondersteunt zelfzorg en stuurt de informatie naar een portaal 
van de leverancier, die zo inzicht krijgt in de gezondheidspatronen van de patiënt 
en de effectiviteit van de behandeling. Met digitale medicijnen kunnen patiënten 
zien welk effect hun medicatie heeft, waardoor Proteus onlangs een contract kon 
afsluiten met Desert Oasis Healthcare, waarbij er alleen een vergoeding wordt 
uitbetaald wanneer de patiënten van Desert Oasis zich voor minimaal 80% aan hun 
recept hielden. In de spoorwegsector gebruikt de Spaanse spoorwegmaatschappij 
Renfe met hulp van Siemens sensordata om stilstand van treinen te optimaliseren. 
Het bedrijf kan zelfs een deel van het geld terugbetalen als zijn hogesnelheidstrein 
tussen Barcelona en Madrid meer dan 30 minuten vertraging heeft.6

HET IOT MET ANDERE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN COMBINEREN. 
Bedrijven breiden hun gebruik van sensoren en connectiviteit uit en gebruiken 
een steeds groter arsenaal technologische bouwstenen, waaronder geavanceerde 
eindpunten zoals drones, om data te verzamelen en op basis van data te handelen, 
AI en ML om inzichten te creëren, AR en VR om sensordata op beelden te projecteren 
en blockchains om IoT-data veilig uit te wisselen. Farmers Insurance maakt 
bijvoorbeeld gebruik van de onbemande vliegende systemen van Kespry om schade 
aan daken van huizen na extreme weersomstandigheden te evalueren. Het gebruik 
van drones in plaats van schaderegelaars heeft de reactietijd verlaagd en de veiligheid 
verbeterd: de schaderegelaars hoeven niet langer meerdere dagen op hoogte te 
werken, maar kunnen veilig op de grond blijven terwijl een drone in een of twee uur 
foto’s maakt die vervolgens automatisch worden geanalyseerd.8 Een ander voorbeeld 
is bandenfabrikant en autotechnologiebedrijf Continental, dat een nieuw platform 
op basis van blockchains heeft gecreëerd waarmee telemetrische data uit voertuigen 
kan worden gedeeld. Hiermee kunnen de veiligheid en het gemak van automobilisten 
worden vergroot, terwijl de privacy en veiligheid van auto-eigenaren tijdens het delen 
van hun IoT-data met autofabrikanten en dienstverleners worden beschermd.

NIET EERDER VERBONDEN DOMEINEN AAN ELKAAR KOPPELEN 
Hoewel de eerste golf gebruiksscenario’s voor het IoT voornamelijk was gericht 
op oplossingen voor een bepaalde machine of locatie, wordt het gebruik van 
het IoT steeds meer gebaseerd op de stroom informatie door verschillende 
domeinen of systemen. Shell heeft samen met autofabrikant Jaguar Land Rover 
een betaalsysteem gelanceerd waarbij mensen vanuit de auto bij de tankstations 
van het bedrijf kunnen betalen, een wereldprimeur. Hierna is het bedrijf ook met 
andere autofabrikanten gaan samenwerken en nu biedt Shell een API-pakket 
aan voor verbonden auto-apps zoals een app om tankstations te zoeken, 
klantenkaarten op te slaan en brandstofgebruik te volgen.

Een ander innovatief voorbeeld is verzekeraar Metromile uit San Francisco. Het 
bedrijf heeft een verzekering geïntroduceerd voor mensen die weinig autorijden 
waarbij de klant per kilometer betaalt, op basis van voertuiggegevens via het 
IoT. En Volkswagen experimenteert met zijn Europese wagenpark met het 
verzamelen van weergegevens van zijn voertuigen. Deze data wordt gedeeld met 
TenneT, een transmissienetbeheerder.9 Met deze fijnmazige weergegevens kan 
TenneT nauwkeuriger voorspellen hoeveel zonne-energie er in de regio zal worden 
geproduceerd en aan het elektriciteitsnet zal worden toegevoegd, zodat het 
elektriciteitsnet mogelijk kan worden geoptimaliseerd om kosten te besparen.
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Dit zijn allemaal voorbeelden van data die door een bedrijf met verbonden 
voertuigen worden verzameld en door andere bedrijven worden gebruikt. Het is 
niet zo vergezocht om je soortgelijke ecosystemen voor te stellen die steeds meer 
ontstaan uit data uit verbonden huizen, steden en andere infrastructuur.

SENSOREN OOK BUITEN MENSELIJKE OMGEVINGEN GEBRUIKEN 
Het gebruik van IoT-technologie wordt ook uitgebreid naar gebruiksscenario’s in 
de natuur, zoals het beschermen van regenwouden en natuurbescherming, het 
beheren van vee en aquacultuur. Op elk van deze gebieden zijn er al veel tekenen 
van toegevoegde waarde. Bij een proefproject voor verbonden natuurbescherming 
in het Kruger National Park in Zuid-Afrika is stroperij bijvoorbeeld met 96% 
afgenomen.9 Het Chinese onderzoeksbureau Aotoso heeft de detectiegraad van 
de tochtigheid van koeien kunnen verhogen van 75% tot 95%. IoT-start-up The Yield 
heeft de verliezen bij oesterkwekerijen door het sterftesyndroom onder Japanse 
oesters met 30% kunnen verminderen10 door watertemperaturen, zoutgehalte 
en andere data te meten.11

UITBREIDING NAAR DE OVERIGE ASPECTEN VAN ONS LEVEN 
Het IoT vindt zijn weg naast ons werk ook in andere aspecten van ons leven, 
zoals onze vrijetijdsbesteding of het veiliger maken van onze samenleving voor 
kinderen en andere burgers. Topgolf kreeg bijvoorbeeld 13 miljoen bezoekers op zijn 
geavanceerde golfbanen, waarop verbonden golfballen zijn uitgerust met RFID-chips 
waarmee prestaties worden gemeten en de ervaring wordt ‘gegamificeerd’. In Japan 
worden de sensoren en apps van Muromachi gebruikt door 14.000 schoolkinderen 
en hebben ze al 140 keer voorkomen dat kinderen het slachtoffer werden van 
criminaliteit of ongelukken.12

Lessen van IoT-pioniers 
In het vorige hoofdstuk zagen we een paar van de vele gebruiksscenario’s met 
het IoT die door bedrijven worden verkend. We zagen uiteenlopende mogelijkheden 
die door het verzamelen en verzenden van data mogelijk worden gemaakt. 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de manieren waarop twee bedrijven IoT 
introduceren in sectoren die tot nu niet nog niet erg digitaal waren: de bouw 
en voedselverwerking.

(1) EEN AMBITIEUZE DIGITALE REIS VOOR PCL 
PCL, Canada’s grootste speler op het gebied van ontwerp, inkoop en bouw, begon 
in 2014 aan een gedurfde digitale transformatie. Hoewel het bedrijf bijna 100 jaar 
oud was en in een van de traditioneelste en meest analoge bedrijfstakken was 
verankerd, besloot PCL al meteen dat het begin van deze digitale reis een essentieel 
onderdeel van de toekomstvisie van het bedrijf – en de sector – zou zijn. “Sommige 
eigenaren zien bouwbedrijven als inwisselbaar en kijken bij de aanbesteding 
vooral naar de laagste kosten”, zegt Chris Palmer, senior manager van Advanced 
Technology Services bij PCL Construction. “We gebruiken digitale innovatie als een 
manier om ons van de concurrentie te onderscheiden en de sector door een enorme 
verandering te leiden.”

De directie van PCL bestempelde de transformatie dus als een bedrijfsprioriteit 
en gaf CIO Mark Bryant en zijn team de volledige steun en autonomie om binnen 
de hele organisatie essentiële initiatieven op te zetten. Toch besloot de IT-afdeling 
om voor het evalueren en aannemen van gebruiksscenario’s een puur zakelijke 
mentaliteit te hanteren. Alleen als een voorgesteld idee duidelijk verband hield 
met bedrijfswaarde, werd er mee aan de slag gegaan.
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“Als we de praktische kant en de technologische kant met elkaar kunnen verzoenen, 
kunnen we als bedrijf een aantal geweldige dingen doen”, zegt Bryant. Vervolgens 
betrok IT eerstelijnsmedewerkers in de discussies over mogelijkheden en bleef het 
feedback vragen aan zowel het eigen personeel als klanten. Het bedrijf gebruikte om dit 
te ondersteunen zelfs externe crowdsourcingoplossingen zoals UserVoice en IdeaScale. 

De eerste stappen 

De digitale reis begon met een volledige technologische verschuiving naar een 
aanpak waarin de cloud en mobiel gebruik centraal staan. Deze verschuiving legde 
de basis voor het in realtime verzamelen van data via het IoT en geavanceerde 
analyticsapplicaties die deze data gebruiken. Vervolgens lanceerde het bedrijf zijn 
eerste belangrijke IoT-product, een slim constructieplatform met de naam Job Site 
InsightsTM (JSI) voor mobiele apparaten. Met sensoren op apparatuur, in ruimtes en 
op mensen hielp JSI een tot nu toe tijdrovend en vervelend handmatig meetproces 
automatiseren: het monitoren van temperaturen, luchtvochtigheid, barometerdruk 
en andere variabelen op een constructielocatie. Technici kunnen deze variabelen 
in een enkel overzicht zien, inclusief automatische waarschuwingen en de detectie 
van afwijkingen, en dat vaak in gebouwen met meer dan 30 verdiepingen en meer 
dan 400 appartementen. 

Bovendien voorkomt JSI schade aan gevoelige onderdelen zoals houtwerk en 
gipsplaten door temperatuurafwijkingen continu en automatisch te detecteren. 
Zo kan worden bespaard op reparaties die vroeger tot CAD 30.000 per kamer zouden 
kunnen kosten, een flinke besparing en een vele malen groter bedrag dan de kosten 
voor het installeren van JSI in het gebouw. Bovendien verwacht PCL door het gebruik 
van data om verwarming en energiegebruik op bouwlocaties te optimaliseren 10% 
tot 20% van de jaarlijkse energiekosten tijdens het bouwen te besparen. 

Het platform is momenteel geïnstalleerd in acht projecten met een gezamenlijke 
waarde van CAD 1,6 miljard. Er zullen nog meer sensoren en data aan worden 
toegevoegd: de volgende toevoeging is automatische detectie van overstromingen. 
Op deze manier worden verzekeringspremies verlaagd, kunnen mogelijk miljoenen 
extra worden bespaard op reparaties en worden flinke en dure vertragingen tijdens 
de bouw voorkomen. 

Struikelblokken overwinnen 

Tijdens het verloop van de transformatie merkte PCL dat de steeds veranderende 
fysieke omgeving van bouwlocaties grote uitdagingen met zich meebracht. 
Een locatie kan bijvoorbeeld de ene dag verbonden zijn en de volgende niet 
meer, omdat locaties veranderen en er nieuwe gebouwen worden toegevoegd 
of verwijderd. Locatiebeheerders hadden vaak niet de vaardigheden en kennis 
om te begrijpen waar de apparaten zouden kunnen werken. Het technologieteam 
van PCL reageerde daarop door samen met het personeel van de locaties 
planningssessies te houden zodat ze sensoren tijdens het bouwen eenvoudig, 
snel en efficiënt kunnen toevoegen. 

PCL kwam er ook achter dat technologie bij de implementatie van het IoT niet 
altijd de grootste horde is. “Technologie ontwrichten is moeilijk, maar mensen 
ontwrichten is nog moeilijker. Mensen houden niet van veranderingen, zeker 
als ze er zelf de controle niet over hebben, en daarom is het zo belangrijk om ze 
een onderdeel van het proces te maken”, zegt Bryant. Daarom pakte het bedrijf 
de implementatie op een iteratieve manier aan. Bovendien werden technisch 
onderlegde medewerkers getraind en op de locaties als ‘promotor’ ingezet. 
Dit had een domino-effect op de andere werknemers.
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Bryant beschrijft de reis van PCL als een aanpak van kruipen, lopen en rennen: 
klein beginnen en de meerwaarde bewijzen voor je grote veranderingen in gang zet. 
“Het kruipen zijn de eerste bewijzen, het lopen is het uitbreiden van deze bewijzen 
naar de hele organisatie en het rennen is het moment dat iedereen de meerwaarde 
begrijpt en bij zichzelf denkt: ‘hoe heb ik ooit zonder gekund’ en vraagt ‘wat kan 
er nog meer worden gedaan’”, zegt Bryant. 

Hierna: 

PCL blijft niet op zijn lauweren rusten. Het bedrijf verkent nu of het JSI-platform 
na de bouw achter kan blijven en door de nieuwe eigenaren van het gebouw kan 
worden gebruikt. Een aantal klanten vroeg hier na het zien van de mogelijkheden 
van het systeem direct om. Het bedrijf hoopt van deze kans te profiteren door 
slimme bouwtechnologieën al vroeg in zijn gebouwen te integreren, zodat 
de efficiëntie en de algemene bruikbaarheid worden verbeterd. 

(2) DE IOT-TRANSFORMATIE ZAAIEN BIJ BÜHLER 
Het Zwitserse Bühler, een grote, 159 jaar oude fabrikant van 
voedselverwerkingsapparatuur, is over de hele wereld actief. Sterker nog, 
een op de vier consumenten raakt elke dag iets aan dat door de apparatuur 
van Bühler is verwerkt. In 2016 stelde dit traditionele familiebedrijf het doel 
om de marktleider op het gebied van digitale voedselverwerkingsapparatuur te 
worden. Op deze manier wil het bedrijf voedselverspilling en energiegebruik in 
de waardeketen van zijn klanten in 2020 met 30% verminderen. 

En de resultaten zijn opzienbarend: het bedrijf biedt nu verschillende  
IoT-producten aan en heeft nog meer dan 50 projecten in ontwikkeling. 
Bühlers oplossing LumoVision is een opvallend voorbeeld. De oplossing gebruikt 
computervisie om individuele maiskorrels in productstromen van tot 14 ton 
per uur te herkennen en korrels met verontreinigingen in milliseconden te 
verwijderen. De nieuwe oplossing heeft het opbrengstverlies in vergelijking met 
traditionele sorteermachines met tot 25% verlaagd tot onder 5%, terwijl het nog 
grotere risico dat de hele oogst wordt besmet en er dodelijke slachtoffers vallen 
als de geïnfecteerde korrels in de stroom blijven sterk wordt verminderd. Een 
andere oplossing van Bühler, MoisturePro, gebruikt realtime sensordata om het 
droogproces van dierenvoeding te monitoren en beheersen, wat jaarlijks leidt tot 
gemiddeld $ 300.000 aan rechtstreekse besparingen op vochtonttrekking en nog 
eens $ 20.000 – $ 30.000 aan energiebesparingen. 

Ondanks het succes van het bedrijf, was het geen makkelijke reis. De directie 
van Bühler was er vanaf het begin van bewust dat ‘digitaal’ geen deel van de DNA 
van het bedrijf uitmaakte. Om te slagen, zouden ze de manier waarop het bedrijf 
werkt moeten veranderen. En de reis zou bij de top moeten beginnen, met hoge 
leidinggevenden die zowel de kansen als de bedreigingen van de markt begrijpen. 
De kosten van sensoren namen bijvoorbeeld af, maar start-ups introduceerden 
innovatieve nieuwe producten die de kernactiviteiten van het bedrijf bedreigden. 
“Als er een verstoring plaats zou vinden, wilden wij daar zelf voor zorgen”, zegt 
Stuart Bashford, Digital Officer van Bühler. Daarom besloot de directie om van 
de transformatie niet alleen een bedrijfsprioriteit te maken, maar om de ambitie 
te hebben een digitale leider te worden, en geen volger.

De eerste stap was het creëren van een nieuwe afdeling, geleid door CTO Ian 
Roberts, met een gecentraliseerd digitaal en IoT-platform. De nieuwe afdeling 
kreeg de opdracht om innovatieve technologische oplossingen te bouwen die door 



GA VERDER DAN PREDICTIVE MAINTENANCE10

de hele organisatie zouden worden gebruikt. De CEO gaf de transformatie een 
eerste impuls door elk bedrijfsonderdeel uit te dagen om in de volgende negen 
maanden prototypes voor digitale diensten te ontwikkelen. Opmerkelijk genoeg 
leverden alle divisies binnen de gestelde tijd prototypes van digitale, verbonden 
producten.

Tegelijkertijd werkte Bühler nauw samen met zijn klanten om de waarde van zijn 
nieuwe digitale diensten te begrijpen en bewijzen. Toen een van zijn klanten klaagde 
dat hij de verwachte voordelen niet behaalde, zond Bühler bijvoorbeeld teams om 
de situatie te evalueren. Ze kwamen erachter dat de bedieners sceptisch waren over 
de nieuwe technologie en de dienst gewoonweg niet hadden aangezet. Sindsdien is 
Bühler zich ervan bewust dat het bedrijf zowel voor als na de verkoop met klanten 
moet samenwerken om ze te helpen hun processen te veranderen.

Tijdens de transformatie bleef Bühler zich bewust van de capaciteiten die het bedrijf 
niet had. Toen het zijn datascienceteam nog aan het opbouwen was, werkte Bühler 
bijvoorbeeld actief samen met het Swiss Data Science Center om extern talent te 
kunnen gebruiken en er tegelijkertijd achter te komen welke vaardigheden nodig 
waren. “Toen we net begonnen, vroegen we tijdens de sollicitatie eigenlijk maar een 
vraag: bent u een datawetenschapper? Nu begrijpen we echt welke verschillende 
banen er nodig zijn. Een datatechnicus, datacurator en een datawetenschapper: 
dat zijn drie verschillende rollen en ze doen verschillende dingen”, zegt Bashford. 
Bühler heeft nu een speciaal team van bijna 70 datawetenschappers en software-
ontwikkelaars die nauw met deskundigen van de bedrijfsonderdelen samenwerken 
aan innovatieve oplossingen.

Bühler heeft ook ruimte voor creatieve ideeën – en mislukkingen – gecreëerd. 
Ongeveer een kwart van de projecten die nu worden ontwikkeld heeft nog geen 
duidelijke zakelijke motivering, maar de filosofie van Bühler is om een idee de tijd 
te geven voordat het wordt afgeschoten. Sterker nog, de eigenaar van de groep 
was aanvankelijk niet overtuigd dat een van de best presterende digitale producten 
van het bedrijf een succes zou kunnen worden, herinnert Bashford zich. “Het voelt 
nog altijd alsof we ons in een experimentele fase bevinden, zelfs al hebben we 
een aantal successen gehad en al miljoenen omzet uit digitale diensten gehaald. 
Sommige dingen zullen werken en andere dingen niet. Als dingen niet werken, 
is het belangrijk om daarvan te leren en verder te gaan.”

“Als we in deze sector een leider wilden zijn, moesten we brutaal genoeg zijn 
om de sector te laten zien hoe die eruit zou kunnen gaan zien”, zegt Bashford. 
“De kans bestaat dat we over 20 jaar meer diensten op basis van data verkopen 
dan machines.”

Het gaat niet vanzelf
De grote verscheidenheid aan bedrijven die de grenzen oprekken van wat 
mogelijk is met sensordata uit de echte wereld geeft aan dat er veel potentiële 
meerwaarde is. Maar veel bedrijven lopen tegen een hoop problemen aan als 
ze die meerwaarde proberen te bereiken. Elke IoT-implementatie is uniek en de 
uitdagingen die erbij komen kijken zijn vaak specifiek voor de gebruiksscenario’s 
en implementaties van de afzonderlijke bedrijven. Daarom zijn IoT-implementaties 
vaak maatwerk. Hieronder geven we drie voorbeelden die illustratief zijn voor 
de uitdagingen die bedrijven tegenkomen als ze na de eerste planning overgaan 
op de volledige implementatie. (Zie ook Bewijsstuk 2.)
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Een middelgrote fabrikant gebruikt sensoren voor prestatiebeheer van zijn 
middelen. Dit voorbeeld illustreert de uitdagingen van het implementeren van het 
IoT in een volwassen fabrieksomgeving: van rigide begrotingscycli tot vastgeroeste 
bedrijfsprocedures. Sterker nog, de discipline en procesoriëntatie die in een 
fabrieksomgeving nodig zijn, zorgen voor verschillende hordes bij het uitrollen van 
het IoT. Andere problemen zijn de kosten en de verstoring van 24-uursproductie 
en, hoewel sensoren zelf erg goedkoop zijn, de personeelskosten die nodig zijn 
en de gevolgen van stilstand voor het uitrusten van alle middelen in de fabriek.

Problemen bij het bewijzen van de meerwaarde van een slim stadsinitiatief. 
Een grote Amerikaanse stad die verbonden straatverlichting wilde introduceren, 
worstelde met het ontwikkelen van een duidelijke zakelijke motivatie voor het 
project. De problemen bestonden uit de noodzaak om vier standsdiensten te 
overbruggen, het eens te worden over voordelen en vastgeroeste manieren van 
werken te veranderen. Het kwantificeren van de voordelen was ook een uitdaging, 
want het ontbrak aan goede basisgegevens en sommige deelnemende diensten 
waren niet in staat om de verzamelde data te gebruiken.

Maker van apparatuur vordert traag bij het toevoegen van connectiviteit aan zijn 
producten. Toen een maker van zware uitrusting nieuwe functies op basis van 
sensoren aan zijn voertuigen toevoegde, was het moeilijk om het netwerk van dealers 
mee te krijgen. Ze waren bang dat ze zouden worden gepasseerd en waren huiverig 
om data te delen, extra kosten te dekken of nieuwe producten in de markt te zetten, 
wat een negatieve invloed had op het aanvankelijke succes van het product.

BEWIJSSTUK 2 | Unieke uitdagingen bij de implementatie van het IoT bij bedrijven

Voorbeeld 1
Uitdagingen voor een fabrikant die sensoren 
gebruikt voor prestatiebeheer

Voorbeeld 2
Problemen bij het creëren van meerwaarde van 
slimme straatlantaarns in een grote Amerikaanse stad

Voorbeeld 3
Distributieproblemen voor een fabrikant van 
apparatuur die zijn producten verbindt

Meerdere overlappende gebruiksscenario’s 
voor verschillende diensten

Te weinig basisgegevens om de 
voordelen in geld uit te drukken

Inkoopprocessen 
van de gemeente 
niet geschikt voor 
snelle tests3

Onafhankelijke gebruiksscenario’s 
van verschillende afdelingen 
beperken het leren en de schaal

Verschillende 
applicaties zijn voor 
klanten moeilijk te 
integreren en gebruiken

Uitdagingen voor het 
eigendom en delen 
van data7

Onduidelijk model voor kostendelingen 
voor toekomstige functies met dealers

Groot deel van de klanten heeft niet de capaciteiten 
om data in apps te analyseren en de juiste inzichten 
te krijgen

Dealers willen het product niet 
aanprijzen omdat ze bang zijn 
zichzelf overbodig te maken

Dealers hebben voor het 
verkopen van nieuwe 
apps en diensten training 
en ondersteuning nodig

Juridische en beleidsproblemen 
op het gebied van dataprivacy, 
-gebruik etc.

Bedrijfskritische 
werkprocedures zijn 
moeilijk te veranderen6

Weinig andere locaties 
melden zich vrijwillig aan 
voor de implementatie

Bron: Interviews met deskundigen, BCG research.
1Het duurde bijv. 2-3 dagen om lokale firewalls te omzeilen 2Een mensdag per machine om achteraf uit te rusten vertaalt zich bijv. naar meer dan 
een jaar om een fabriek met 500 machines uit te rusten 3Inkoopproces op basis van harde hoeveelheden en leveringen, niet gezamenlijke tests/
oplossingen voor proefprojecten 4Bijv. data-analytics en dashboarding 5Bij het project van de straatlantaarns moeten bijv. vier departementen 
beslissen over de meerwaarde van het proefproject 6Bijv. extra tijd en moeite nodig om toegevoegde schermen op geweerschoten te controleren  
7Dealers willen geen data van middelen delen met een belangrijke partner die zich richt op machine learning met deze data

Systemen, machines 
en werkprocedures in 
verschillende fabrieken 
te verschillend, waardoor 
de complexiteit toeneemt 
en schaalvergroting 
moeite kost

Terughoudendheid van fabrieksmedewerkers om 
standaardprocedures en veiligheidsprotocollen te veranderen

Het achteraf uitrusten van 
machines is niet triviaal2

Het duurt onverwacht 
langer1 voor IT-personeel 
om machines te 
verbinden
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Hoewel de IoT-deskundigen die we spraken het vaak hadden over de unieke 
problemen van hun bedrijf, zoals de problemen die hierboven zijn besproken, 
merkten ze ook een aantal belangrijk succesfactoren op. In het volgende hoofdstuk 
bespreken we de succesfactoren die in deze gesprekken naar voren kwamen.

Ingrediënten voor succes (hint: het gaat om meer dan 
technologie) 
Hoewel technische uitdagingen op het gebied van het IoT vaak in het oog springen, 
blijkt uit ons onderzoek dat er verschillende essentiële succesfactoren zijn die bedrijven 
onder de knie moeten krijgen om de revolutionaire mogelijkheden van het IoT echt te 
benutten. Deze instrumenten zijn natuurlijk de onderliggende technologie, maar ook 
leiderschap en organisatorische overwegingen, samenwerkingen en allianties, talent, 
operationele en belangrijke bedrijfsprocessen en de bedrijfsstrategie en onderbouwing. 
(Zie Bewijsstuk 3.)

Denk na over technologische roadmaps voor de lange termijn. Hoewel kwesties 
zoals IT/OT-integratie, besluiten om technologie in te kopen of zelf te bouwen  
en IT-beveiliging tot nu toe het belangrijkst waren, beginnen bedrijven deze 
vraagstukken, nu het IoT een vertrouwd onderdeel van hun technologische 
omgevingen begint te worden, langzaam maar zeker op te lossen. In plaats 
daarvan gaan ze zich op andere belangrijke problemen richten, zoals het creëren 
van een architectuur die op de lange termijn schaalbaar is en die nodig is voor 
het implementeren van nieuwe gebruiksscenario’s en de bredere implementatie 
van het IoT.

Stel leiders aan die in het hele bedrijf worden gerespecteerd. Het verleggen van de 
grenzen van het IoT vereist een vernieuwde focus op leiderschap. En dat is geen 
wonder: voor het IoT is het essentieel dat je op verschillende gebieden tegelijk werkt, 
bedrijfsmodellen opnieuw kalibreert, processen opnieuw vormgeeft en af en toe 
met technische en vakdeskundigen met de koppen tegen elkaar staat. Het is geen 
eenvoudige taak. Zelden zal een team of leider alle benodigde expertise mee kunnen 
brengen. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de grootste onderscheidende factor op het 
gebied van leiderschap de aanwezigheid is van een capabele leider die van begin tot 

 
 

 

 

BEWIJSSTUK 3 | Zes ingrediënten voor succes van het IoT

Technologie

Leiderschaps- en 
organisatorische 
overwegingenIngrediënten van 

IoT-succes

Bedrijfsstrategie en 
motivering

Samenwerking 
en ecosysteem

Operationele 
en belangrijke 
bedrijfsprocessen

Talent

Bron: BCG-onderzoek.
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eind verantwoordelijk is. Het resultaat is dat bedrijven die met het IoT willen innoveren, 
leiders nodig hebben die bruggen tussen organisatie-onderdelen kunnen slaan, een 
strategische visie voor het IoT kunnen communiceren en alle deelnemende teams op 
elkaar kunnen afstemmen. Wat PCL, Bühler en verschillende andere toonaangevende 
bedrijven duidelijk hebben bewezen, is dat het IoT voor het hele bedrijf een noodzaak 
moet zijn en volledig door de bedrijfstop moet worden ondersteund.

Samenwerkingen zijn essentieel: bedrijven kunnen het niet alleen. Of het nu gaat 
om samenwerken met andere spelers, gebruikmaken van vakkennis, data delen of 
het samen ontwikkelen van technische oplossingen: bedrijven kunnen het niet alleen. 
Succesvolle bedrijven gebruiken een heel ecosysteem om hun IoT-initiatieven te 
ondersteunen en versnellen. Maar het ontwikkelen van zo’n ecosysteem is moeilijk: 
ongeveer 85% van de respondenten van onze enquête gaf aan dat samenwerkingen 
tussen bedrijven heel moeilijk zijn op te bouwen en onderhouden. Succesvolle bedrijven 
begrijpen hoe moeilijk dit is en besteden voldoende aandacht aan het stimuleren en 
onderhouden van de verschillende samenwerkingen die ze nodig hebben.

Er is meer nodig dan alleen softwarevaardigheden. Talent wordt vaak over het 
hoofd gezien, maar is een essentieel onderdeel van elk IoT-project. Het ontwerpen, 
implementeren en gebruiken van het IoT vereist vaardigheden in verschillende 
disciplines onder een dak. Bovendien is IoT-ontwikkeling voor veel IT-afdelingen 
en softwareteams iets nieuws. Het is veel gecompliceerder dan alleen een software-
oplossing. Voor het IoT is een scala vaardigheden zoals hardware-ontwerp, netwerken, 
connectiviteit en analytics nodig. Ervaring met IoT-architectuur, datascience, 
beveiliging en AI/ML kan schaars zijn en traditionele bedrijven kunnen moeite 
hebben om deze mensen aan te trekken. Op belangrijke gebieden is de schaarste 
het meest zichtbaar: er zijn wereldwijd maar ongeveer een miljoen ontwikkelaars 
van embedded software en heel weinig back-endontwikkelaars. Bedrijven moeten een 
strategie ontwikkelen voor uniek talent of de capaciteiten in hun personeelsbestand 
ontwikkelen op basis van hun beginpunt en de gaten die ze op moeten vullen.

BEWIJSSTUK 4 | Bedrijfsprioriteiten en leiderschap worden genoemd als grotere uitdagingen 
dan technologie 
Antwoorden op de vaag: “Rankschik de volgende succesfactoren voor het implementeren 
en schalen van oplossingen op basis van je ervaring met IoT-implementaties
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Bedrijfsstrategie en 
motivering

Leiderschap Technologie Samenwerking 
en ecosysteem
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rijke bedrijfsprocessen

Talent Organisatiestructuur

Toegewijd eigendom/
verantwoordelijkheid voor 
IoT-initiatieven van begin 
tot eind en afstemming 
tussen verschillende teams 
zoals bedrijfsonderdelen, IT, 
activiteiten etc.

Het aantrekken en 
behouden van de juiste 
talenten en vaardigheden 
voor het implementeren 
van IoT en het creëren 
van waarde, bijvoorbeeld 
hardwaretechnici, 
embedded 
softwareontwikkelaars, 
datawetenschappers etc.

Het anticiperen 
op de benodigde 
veranderingen en het 
doorvoeren daarvan 
in de belangrijkste 
bedrijfsprocessen en 
operationele functies 
binnen het bedrijf

Het identificeren 
van de juiste soort 
samenwerkingen om 
de capaciteiten van 
je bedrijf mee aan 
te vullen of deelname 
aan ecosystemen

Het verkrijgen, bouwen 
en integreren van de 
verschillende lagen van 
de technische IoT-stack 
(hardware, software, 
analytics, beveiliging etc.)

Invloed, anciënniteit, 
ondersteuning van de 
bedrijfstop en het mandaat 
van de leider van de IoT-
initiatieven en een bepaalde 
hoeveelheid invloed en 
begrip van de verschillende 
afdelingen

Duidelijke zakelijke 
motivatie, coherente 
visie en levensvatbaar 
bedrijfsmodel met details 
over hoe het bedrijf met 
de IoT-oplossing waarde 
zal creëren, intern of 
van klanten.

Bron: BCG-enquête IoT-leiders, N=177.
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Belangrijke bedrijfsprocessen moeten veranderen om waarde te creëren. Om IoT tot 
een succes te maken is daarom een veranderende mentaliteit nodig. In plaats van 
het IoT te benaderen als een ‘enkel uit te voeren’ project, moet het worden gezien 
als een fundamentele verandering van de manier waarop het bedrijf wordt geleid. 
Bedrijven moeten beginnen door te zorgen dat de belangrijkste bedrijfsprocessen 
die door het IoT worden beïnvloed, gereed zijn voor het creëren van waarde. Dit kan 
vereisen dat processen worden vernieuwd en dat er robuust veranderingenbeheer 
aanwezig is, zodat de nieuwe manieren van werken permanent zijn. Bovendien 
moeten ze zorgen dat eerstelijnspersoneel, zoals leidinggevenden in de productie of 
winkels, vanaf het begin bij de IoT-initiatieven worden betrokken. Voor de meeste 
gebruiksscenario’s moeten werknemers de belangrijkste bedrijfsprocessen anders 
dan voorheen uitvoeren, ofwel omdat ze moeten handelen naar inzichten die op 
basis van data zijn gecreëerd of omdat ze automatische handelingen op basis van 
data moeten leren vertrouwen. De steun van deze belanghebbenden is essentieel.

Bedrijfsstrategie en motivering. Ten slotte gaat het volgende hoofdstuk onder 
de titel “Het IoT aan bedrijfswaarde koppelen” verder in op de bedrijfsstrategie 
en motivering.

Het IoT aan bedrijfswaarde koppelen
Toen we leidinggevenden die zich bezighouden met het IoT vroegen om de zes 
succesfactoren op belang te rangschikken, gaf meer dan twee derde van de 
respondenten aan dat bedrijfsstrategie en motivering de belangrijkste factor was. 
Ten eerste moeten bedrijven die het IoT implementeren in bestaande fysieke 
apparaten vaak hun bedrijfsmodel veranderen. Maar dit is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Sterker nog: bijna de helft van onze respondenten gaf aan dat de onwil om 
het bestaande bedrijfsmodel te veranderen de grootste uitdaging van het bedrijf 
was. Terwijl veel bedrijven snel willen innoveren en het IoT willen toepassen, zijn 
veel bedrijven schuldig aan het verbinden van machines en apparaten zonder eerst 
goed na te denken hoe deze connectiviteit en de daaruit voortvloeide data zullen 
helpen om de pijnpunten en onvervulde behoeften van hun klanten op te lossen.

Nu producten worden aangevuld met steeds geavanceerdere technologie, moeten 
bedrijven ook bereid zijn om de manier waarop ze hun klanten bereiken en helpen 
compleet te veranderen. Een fabrikant van apparatuur die te maken had met 
scepsis onder zijn dealernetwerk moest bijvoorbeeld niet alleen trainingen en 
ondersteuning voor zijn dealers ontwikkelen, maar ook portals en applicaties maken 
waarmee zijn klanten toegang kregen tot klantdata en hun oplossingen rechtstreeks 
konden aanpassen. Toen BigBelly, een leverancier van afvalverwerkingsoplossingen 
met IoT-functionaliteit zijn bedrijfsmodel veranderde van het verkopen van 
perscontainers op zonne-energie naar het verkopen van slimme vuilnisbakken 
die overheden van de overgebleven capaciteit op de hoogte houden, moest het 
bedrijf zijn naverkoopdiensten flink veranderen. De afvalverwerkingsbedrijven in 
zijn klantenbestand waren niet altijd even technisch onderlegd. Dus het geven van 
duidelijke waarschuwingen die aangeven wat er moet gebeuren, van het vervangen 
van batterijen tot geavanceerde diagnostiek, werd essentieel om te zorgen dat 
de technologie geen bron van complexiteit of frustratie zou worden. Het bedrijf 
zette ook externe dienstverleners in om zijn klanten te helpen bij het installeren 
en onderhouden van de nieuwe slimme vuilnisbakken.

Bij het ‘digitaal gaan’ lopen bedrijven, zoals hierboven al is genoemd, het risico 
in de valkuil te trappen om niet-essentiële apparaten en machines te verbinden 
of datastromen te creëren die gewoonweg ‘handig zijn om te hebben’. In plaats 
daarvan moeten bedrijven bij hun investeringen onvermoeibaar de weg naar 
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investeringsrendement volgen. Zoals we in de casestudie van Bühler hebben gezien, 
moeten bedrijven oppassen dat ze de creativiteit niet de nek om draaien. Ze moeten 
zich alle manieren proberen voor te stellen waarop data uit sensoren en apparaten 
in de fysieke wereld nieuwe mogelijkheden mogelijk maken. Als de meerwaarde 
niet duidelijk is, moeten bedrijven zichzelf misschien uitdagen om nog breder 
na te denken dan ze tot nu toe deden.

Toonaangevende bedrijven die succes hebben met het IoT, bepalen slim waar 
ze op inzetten. Ze zijn zich er goed van bewust van het beeld dat er bestaat van 
een kleine impact en gefragmenteerde meerwaarde van de meer eenvoudige 
gebruiksscenario’s van het IoT en passen op dat ze meer revolutionaire 
gebruiksscenario’s die meer tijd kosten, niet uitsluiten.

Onsuccesvolle bedrijven hebben daarentegen vaker geen systematisch proces voor het 
selecteren van en het geven van prioriteit aan hun IoT-projecten (zie Bewijsstuk 5). Soms 
maken ze de fout om te snel te veel te willen, of hechten ze te veel waarde aan het snel 
terugverdienen van de investering. Een aantal leveranciers van het IoT en bedrijven die 
IoT implementeren spraken over hun werk aan honderden gebruiksscenario’s. De meer 
succesvolle bedrijven waren verstandig genoeg om dit terug te brengen naar een paar 
gebruiksscenario’s en met veel van deze scenario’s werd snel waarde gecreëerd. We 
zijn tot de conclusie gekomen dat succesvolle bedrijven 15% vaker dan onsuccesvolle 
bedrijven een gebalanceerd portfolio aanleggen van grote gokken, snelle resultaten 
en oriënterende opties. Deze stap bevelen we nadrukkelijk aan.

Data uit de echte wereld wordt steeds beter toegankelijk. In deze steeds 
digitalere en beter verbonden omgeving kan de kloof tussen bedrijven die 

deze data uit de echte wereld benutten en bedrijven die hierin achterlopen flink 
toenemen. Bij de volgende golf IoT zullen toonaangevende bedrijven waarschijnlijk 
uit het peloton ontsnappen, op manieren die we nu nog niet kunnen voorspellen. 
Bedrijven moeten de overstap daarom nu maken om te zorgen dat de fundamenten 
er al liggen: de onderdelen waarmee ze zich de ‘kunst van het mogelijke’ kunnen 
voorstellen en de toenemende voordelen van het IoT kunnen uitbuiten.

BEWIJSSTUK 5 | Succesvolle bedrijven benaderen hun IoT-initiatieven 
vaker als een portfolio 
Antwoord op de vraag: “Welke van de volgende uitspraken beschrijft 
het plannen en selecteren van IoT-projecten in je bedrijf het beste?”

We hadden een portfolio-aanpak
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