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Inleiding 

U beseft waarschijnlijk heel goed dat het Internet 

of Things (IoT) niet zomaar een trend is. Het is een 

essentieel element van strategieën voor digitale 

transformatie. We hoeven u er niet van te 

overtuigen dat IoT belangrijk is of dat het 

zorgt voor een verbonden wereld en nieuwe 

bedrijfsmogelijkheden. U hebt het allemaal al 

eens gehoord en zit niet te wachten op meer 

modekreten. U houdt zich bezig met een 

belangrijkere vraag: hoe haalt u het meeste 

waarde uit uw IoT-investeringen?  

Laten we eerlijk zijn, veel IoT-projecten 

mislukken om een simpele reden. Bedrijven 

behandelen ze als technologische projecten en 

niet als strategische initiatieven. Nog veel te vaak 

willen organisaties meteen de vruchten plukken 

van IoT zonder eerst te overwegen waar IoT echt 

waarde kan toevoegen. Het resultaat is dat ze 

blijven zitten met een ambitieus project dat 

niets oplevert. Om het rendement van uw IoT-

investeringen te maximaliseren en om te 

voorkomen dat uw project vastloopt, hebt u een 

aanpak nodig die is gericht op het leveren van 

zakelijke waarde. 

Bij Microsoft hebben we veel geleerd door 

te werken met bedrijven als het uwe. Onze 

partners en klanten vertellen ons wat werkt 

en wat niet. Maar al te vaak worden zaken 

die voor de hand lijkt te liggen, over het 

hoofd gezien. In deze paper gaan we de 

inzichten langs die ze met ons hebben 

gedeeld, om u te helpen optimaal te 

profiteren van uw eigen IoT-

initiatief. Misschien hebt u sommige zaken 

eerder gehoord of past u zelfs een paar van 

deze best practices al toe in andere zakelijke 

initiatieven, maar we kunnen niet genoeg 

benadrukken hoe groot de impact is van 

deze best practices op uw succes met IoT. 
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Het advies dat ik iedere 

organisatie zou geven, is dat ze 

moeten beginnen met een goed 

begrip van het probleem. Richt je 

eerst helemaal op het probleem, 

niet op de oplossing. 

Shane O’Neill, 
Enterprise Infrastructure Architect en IoT Lead, 

Rolls Royce  
 

Elk succesvol IoT-project begint met een solide basis 

Hebt u ondersteuning van 

management en stakeholders? 

Zoals u weet, is de steun van stakeholders onmisbaar 

als u aan de slag wilt met IoT. Net als bij veel 

strategische projecten staat of valt het succes van IoT-

projecten vaak met de steun van het management en 

stakeholders. Maar IoT kan lastig zijn, zoals veel van 

onze klanten hebben ontdekt. Omdat het een kritieke 

stap vooruit is voor de manier waarop u werkt, moet 

alles in de hele organisatie goed worden afgestemd, 

ook met partijen waar u niet meteen aan denkt, zoals 

marketing, verkoop, klantondersteuning en andere 

operationele groepen. En laten we de 

leidinggevenden niet vergeten. Als het management 

zich niet sterk maakt voor uw IoT-project, is het een 

korte levensduur beschoren.  

 

 

 

 

 

 

Als u de stakeholders aan tafel hebt, zorg er dan 

voor dat ze betrokken zijn bij gesprekken over de 

businesscase en strategische planning. Dit is een 

goed moment om gezamenlijk enkele duidelijke 

uitgangspunten uit te werken, zoals het streven om 

data toegankelijk te maken voor iedereen in het bedrijf 

of om meer te weten te komen over uw klanten zodat u 

hun ervaring kunt verbeteren. Als u een set 

uitgangspunten vastlegt, kunnen stakeholders en het 

bedrijf prioriteit geven aan de kritieke aspecten van het 

project en wordt u niet afgeleid door kleinere zakelijke 

of technische uitdagingen. Als u hier de juiste personen 

niet aan uw kant krijgt, zal het eindresultaat 

waarschijnlijk niet aansluiten bij uw doelstellingen. 

Anderzijds, als de partijen het eens worden over een 

uitdagende businesscase en de waarde die u wilt 

realiseren, is de kans veel groter dat u de bekende 

obstakels voor een IoT-project kunt omzeilen: het 

project krijgt geen prioriteit, er is niet genoeg geld of 

het wordt beschouwd als leuk en niet als essentieel. 

Kortom: als u niet vanaf het begin de juiste stakeholders 

en leidinggevenden erbij betrekt, is het onmogelijk om 

het project tot een goed einde te brengen en bent u 

mogelijk nog niet klaar voor een gesprek over IoT. 

Hebt u een duidelijke businesscase 

Uw project kan alleen succesvol worden als u begint 

met een businesscase die ertoe doet. De meeste 

zakelijke leiders zitten vol goede bedoelingen, toch 

hebben IoT-projecten het vaak lastig omdat ze 

worden gezien als technische uitdaging en niet 

als strategisch initiatief. Ze richten hun tijd en 

inspanningen op de technologie. Hoe worden mijn 

apparaten aangesloten? Is mijn software up-to-date? 

Dit zijn belangrijke vragen maar ze moeten worden 

gesteld in de context van de bedrijfsstrategie. Uw 

initiatief moet niet zijn gericht op technische kwesties, 

maar op een uitdagende zakelijke doelstelling. Zonder 

dwingende reden die uw strategieën ondersteunt, 

heeft uw initiatief onvoldoende focus en zal het geen 

resultaten opleveren. Het is zelfs zo dat 70% van de 

IoT-projecten vanwege slechte planning al in de eerste 

fasen mislukt.1 Hoewel uw algemene doelstellingen 

worden bepaald door uw unieke gebruiksscenario, 

organisatie, branche en talloze andere factoren, zijn er 

verschillende nuttige manieren om de businesscase 

die u wilt aanpakken, zorgvuldig te onderzoeken. 
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Een goede manier om het gewenste resultaat te 

bepalen, is beginnen met de beschrijving van een 

zakelijk probleem. Hierin zet u helder uiteen welk 

probleem u wilt oplossen of welke kans u wilt 

benutten. Deze aanpak is niet uniek voor IoT-

projecten, maar voor de technologie moeten veel 

bedrijven hun comfortzone verlaten. Daarom kan het 

nodig zijn om voor een werkbare definitie van het 

probleem hulp van buiten in te schakelen. U bent een 

expert in uw werk, maar waarschijnlijk geen IoT-

expert. Het inzetten van partners om samen een 

businesscase te ontwikkelen en uiteindelijk een IoT-

strategie voor de lange termijn op te stellen, kan het 

verschil maken tussen succes en mislukking. 

U kunt de scope beperken door te bepalen bij welke 

functionele gebieden verbetering het meest 

waardevol zou zijn, bijvoorbeeld klantrelaties, 

toeleveringsketen of operaties. Het verminderen van 

uitval op de productielijn met 1% kan een zinvolle 

besparing opleveren en onnodig afval reduceren. 

Als u zich richt op één aandachtsgebied, wordt het 

gemakkelijker om de kosten inzichtelijk te maken 

en de voordelen aan te tonen. Zonder deze kennis 

wordt het lastiger om de ROI aan te tonen omdat 

het moeilijk is om de gerelateerde kosten en het 

verwachte resultaat te kwantificeren. Een van de 

nuttigste tips die we hebben gehoord voor het kiezen 

van een businesscase, is dat je klein moet beginnen 

zodat je snel waarde kunt realiseren. Ondernemingen 

praten over transformatie en reorganisatie van de 

bedrijfsvoering, maar raken al snel verstrikt in de 

complexiteit. Die snelle successen zijn nodig om 

de waarde van uw businesscase aan te tonen. 

Nadat u het aandachtsgebied en de uitgangspunten 

hebt bepaald, legt u vast welke voordelen u wilt 

realiseren. Probeert u kosten te besparen? De omzet 

te verhogen? Het serviceaanbod uit te breiden? Hier 

zijn twee veelgebruikte benaderingen die u kunt 

overwegen: 

De huidige operationele activiteiten verbeteren 
Misschien bent u fabrikant en wilt u de efficiëntie 

op de productievloer verbeteren. Of misschien 

bent u detailhandelaar en zoekt u een manier om 

het voorraadbeheer te stroomlijnen. In dergelijke 

scenario's kan IoT u helpen te doen wat u al doet, 

alleen beter. Om u een idee te geven, kijken we 

naar een internationaal energiebedrijf2 dat hun 

warmtewisselaars uitrustte met IoT-apparaten. 

Warmtewisselaars brengen de warmte over van 

vloeistoffen die er doorheen stromen, als onderdeel 

van de brandstofverwerking van de centrale. 

Sensoren verzamelden en verzonden data naar de 

cloud waar ze in realtime werden geanalyseerd om 

de gezondheidstatus van de apparatuur te bepalen 

en toekomstige prestaties te voorspellen. 
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Het bedrijf kreeg zo een dieper en directer inzicht in 

de gezondheid van hun warmtewisselaars, waardoor 

ze ongeplande uitval konden voorkomen en 

reinigingsschema's optimaliseren. De resultaten 

kwamen snel en waren duidelijk. Het bedrijf bespaarde 

een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld op het 

onderhoud van hun machines. Ze schaalden 

vervolgens het monitoringsysteem naar andere 

apparatuur om daar dezelfde voordelen te realiseren. 

In een ander voorbeeld voorzag een Europees 

elektriciteitsbedrijf3 hun netwerk van verbonden 

sensoren en pasten ze advanced analytics toe op 

de verzamelde data om een autonoom, responsief 

elektriciteitsnet te creëren. Ze waren in staat de 

toekomstige vraag te voorspellen en konden nieuwe 

gedistribueerde resources inzetten om aan de huidige 

vraag te voldoen zonder nieuwe elektriciteitscentrales 

te bouwen. Het resultaat was een veerkrachtig, flexibel 

netwerk waarmee ze hun dienstverlening aanzienlijk 

konden verbeteren en meer konden doen met de 

middelen die ze tot hun beschikking hadden. Het 

potentieel is duidelijk. Kijk alleen maar naar de impact 

die scenario's met monitoring op afstand en predictief 

onderhoud hebben in verschillende branches. 

Gebruiksscenario's als deze kunnen dienst doen 

als solide uitgangspunt op basis waarvan u de 

mogelijkheden van uw oplossing kunt schalen 

en uitbreiden. 

Transformeer uw bedrijfsmodel 
IoT biedt niet alleen efficiëntievoordelen, maar het kan 

ook worden gebruikt als drijvende kracht voor innovatie 

en aanzienlijke veranderingen in het bedrijfsmodel. In een 

recent onderzoek van Forbes onder 700 leidinggevenden 

gaf 60% aan al te werken met IoT om het aanbod services 

te transformeren of uit te breiden. 4 

Een internationale onderneming in het verpakken 

van voedingsmiddelen heeft bijvoorbeeld IoT in 

fasen geïmplementeerd om de impact zo 

groot mogelijk te maken. Ze begonnen 

met het realiseren van  

efficiencyvoordelen op de  

productievloer, verwerkten de 

opgedane inzichten in de hele 

bedrijfsvoering en veranderden 

vervolgens hun bedrijfsmodel 

fundamenteel. Hoe deden ze 

dat? Eerst probeerden ze meer 

informatie te krijgen over de 

machines die bij de klant 

zijn geïnstalleerd. Door hun machines 

te voorzien van sensoren, waren ze in 

staat data vast te leggen en te analyseren 

om meer inzicht te krijgen in de prestaties van de 

machines. Deze nieuwe informatie gaf hun een 

vollediger beeld van waarom sommige machines 

goed presteerden en andere niet. 

Ze verwerkten die informatie in instructies voor hun 

verkoop- en technische teams zodat deze klanten 

konden helpen het maximale uit hun machines te halen. 

Tot slot voerden ze de transformatie verder dan 

efficiency en inzicht om een complete verandering van 

het bedrijfsmodel in gang te zetten. Ze zagen in dat ze 

andere bedrijven konden laten profiteren van hun 

ervaring door hun klanten hoogwaardige services voor 

verpakkingen, design en supplychain te bieden, in plaats 

van alleen machines en verpakkingsmateriaal te 

verkopen. Met deze aanpak waren ze in staat om 

grootschalige transformatie te realiseren en te 

veranderen van een traditioneel verpakkingsbedrijf in een 

concurrerend en modern technologiebedrijf. En laten we 

een van de aantrekkelijkste beloften van IoT niet 

vergeten: het positieve effect op het bedrijfsresultaat. 

41% van de leidinggevenden die deelnam aan het 

onderzoek van Forbes, zegt dat de impact van IoT heeft 

gezorgd voor een jaarlijkse winststijging van 5% tot 15% 

en dat transformatie van de bedrijfsvoering essentieel is 

voor realisatie van die voordelen. Maar voordat u zich 

vastbijt in uw businesscase, willen we u herinneren aan de 

voordelen van klein beginnen zonder de grotere 

bedrijfsstrategie uit het oog te verliezen. 

41%

% 
van de 

leidinggevenden zegt 

dat de impact van IoT 

heeft gezorgd voor 

een jaarlijkse 

winststijging van 

5% tot 15% 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Houdt u rekening met de grotere 

strategie? 

Er zijn twee fouten die veel bedrijven maken bij het 

ontwikkelen van een IoT-strategie. Op de eerste 

plaats zijn veel bedrijven te ambitieus. Ze willen alles 

in een keer transformeren en raken overweldigd. 

Andere bedrijven starten een project dat snel 

resultaat oplevert, maar ze hebben niet een 

duidelijke visie op hoe ze dat succes kunnen 

omzetten in een bredere, duurzamere strategie. 

Zoals we eerder hebben gezegd, is het een goed 

idee om klein te beginnen en snel waarde te 

realiseren. Probeer bij het opstellen van 

doelstellingen uit te gaan van toekomstig succes 

door uw bedrijfsstrategie voor de lange termijn te 

definiëren en deze in lijn te brengen met IoT. Als u 

IoT niet opneemt in de bredere context van een 

algemene digitale strategie, loopt u het risico dat 

het resultaat van uw inspanningen niet nuttig kan 

worden ingezet of effectief geïntegreerd in 

bedrijfsprocessen. 

Als u bijvoorbeeld machinedata vastlegt op de 

werkvloer maar niet beschikt over een strategie 

voor het interpreteren en toepassen van de inzichten 

uit die data, hebt u geïnvesteerd in een oplossing 

die nergens toe leidt. Net als andere nieuwe 

bedrijfsinspanningen is IoT het meest succesvol als 

het wordt behandeld als strategisch bedrijfsinitiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u uitgaat 

van een 

businesscase 

die niet goed 

lijkt te passen in 

de algemene 

strategie, is dat 

een teken dat u deze 

businesscase nog eens 

tegen het licht moet 

houden en mogelijk moet 

aanpassen. 

Kunt u de bedrijfswaarde kwantificeren? 
Kwantificeren van het gewenste resultaat is van vitaal 

belang voor het waarborgen van succes en het 

maximaliseren van de waarde van uw investeringen. 

We horen dit telkens weer van onze klanten en 

partners. Vaste metrische waarden geven uw 

project houvast, helpen u de juiste stakeholders te 

identificeren, zorgen ervoor dat u altijd over financiële 

ondersteuning beschikt en helpen u bedrijfsstrategieën 

aan te passen om uw doelstellingen te bereiken. 

Of u nu de efficiency van eerstelijns werknemers wilt 

verbeteren, de kosten voor onderzoek en ontwikkeling 

terugdringen, aftermarket services upsellen, 

abonnements- en servicemodellen van de volgende 

generatie aanbieden of gewoon de data van specifieke 

assets toegankelijker wilt maken, uw kwantificeerbare 

bedrijfswaarde moet altijd het kompas zijn waarop u 

zich gedurende de gehele levenscyclus van uw IoT-

project richt. Zonder deze basis kan het project 

vertraging oplopen als stakeholders menen dat de 

kosten niet opwegen tegen de resultaten of als andere 

transformatieprojecten met een duidelijkere waarde 

meer prioriteit krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

van de IoT-

projecten mislukt 

vanwege slechte 

planning in de 

aanvangsfase1
 

70%  
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Maximaliseren van ROI vraagt om een effectieve uitvoering

Ontwikkelt u uw zakelijke en 

technische strategie parallel?  

Nadat u de businesscase hebt bepaald die u wilt 

aanpakken, is het tijd om een allesomvattende zakelijke 

en technische strategie te plannen. Een van de meest 

voorkomende valkuilen van IoT-projecten is dat de 

twee strategieën niet parallel worden gepland. Te vaak 

behandelen organisaties IoT als een traditionele IT-

oplossing. Maar bij IoT moet u net zoveel aandacht 

besteden aan de processen en culturele normen die 

moeten veranderen om de nieuwe inzichten en 

mogelijkheden volop te benutten. Natuurlijk levert het 

verbinden van machines en het verzamelen van data 

waarde op, maar de echte impact van IoT ligt in het 

beschikbaar stellen van de data aan de juiste mensen 

op het juiste moment. Telkens weer horen we dat 

klanten die medewerkers in het hele bedrijf laten 

werken met de verzamelde data en verworven 

inzichten, het meeste profijt hebben van IoT. Als de 

zakelijke en technische strategie afzonderlijk worden 

gepland, is het onvermijdelijk dat u tegen verschillende 

problemen aanloopt, van kostbare vertragingen tot 

aan zwakke plekken in de beveiliging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt per ongeluk technologie en processen creëren 

die niet goed samenwerken en zo het risico 

vergroten dat u verderop in het proces verdwaalt in 

de complexiteit. Daarnaast kan het lastig worden om 

een holistische beoordeling te geven van de kosten 

voor het bedrijf. En inzicht in de kosten is essentieel 

voor ondersteuning van de stakeholders. Bij de 

planning van zakelijke en technische strategieën is 

end-to-end beveiliging een belangrijk punt. 

Verbonden apparaten genereren enorme 

datavolumes, zowel voor uw bedrijf als voor uw 

klanten. U moet op elke laag beveiliging inbouwen 

om apparaten fysiek en virtueel te beschermen. 

Daarnaast moet het beheer en de bescherming van 

data zijn gewaarborgd. Cloudservices kunnen een 

effectieve oplossing zijn maar bij elke stap die de data 

in het traject zetten, moeten de beveiligingsrisico's 

worden geïdentificeerd en aangepakt. En 

veiligheidsrisico's kunnen natuurlijk een negatieve 

invloed hebben op de ROI en onverwachte kosten 

met zich meebrengen.  

Denkt u op de juiste manier over kosten? 

De businesscase die u ontwikkelt aan het begin van 

uw project, moet aantonen dat de gewenste resultaten 

opwegen tegen de verwachte kosten. U weet precies 

hoe u ROI moet bepalen en IoT-initiatieven moeten in 

dit opzicht op dezelfde manier worden behandeld als 

andere strategische initiatieven. Maar veel bedrijven 

kijken nog steeds op de verkeerde manier naar kosten. 

Ze richten zich op de technologie, terwijl ze de kosten 

eigenlijk moeten beschouwen als kosten die 

worden gemaakt voor de bedrijfsvoering. De 

technologiekosten zijn waarschijnlijk lager dan de 

operationele of servicekosten.

Uw technologiekosten 

zijn waarschijnlijk lager 

dan de operationele of 

servicekosten. 

NUTTIGE HINTS 
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Tot slot zijn er de kosten voor de service zelf. Vaak 

draait het hierom bij gesprekken over IoT, maar deze 

kosten zijn zelden significant in vergelijking met 

de kosten voor hardware, onderhoud, supplychain 

en dienstverlening. Deze factoren hebben een 

negatieve invloed op meeste businesscases vooral 

als u oplossingen moet schalen. Voor veel bedrijven 

werkt het beter als ze bij de kosten uitgaan van 

de operationele activiteiten. Omdat hardware en 

connectiviteit nodig zijn voor IoT, hebt u processen 

nodig waarin is vastgelegd hoe fysieke apparaten 

worden geïnstalleerd en defecte apparatuur wordt 

vervangen. Stel dat u industriële ketels vervaardigt. 

U hebt dan een proces nodig voor de installatie van 

sensoren en de connectiviteit in het verbonden 

apparaat. Misschien moet u zelfs het ontwerp van 

de ketel aanpassen zodat verbonden apparaten 

eenvoudiger en efficiënter kunnen worden 

ingebouwd. Als u de ketels verkoopt met een 

onderhoudsabonnement dat wordt aangedreven 

door automatische werkorders, moet u personeel 

en middelen voor onderhoud en reparatie op een 

andere manier toewijzen om aan de nieuwe 

vereisten te voldoen. Ook op dit gebied kan 

samenwerking met partners nuttig zijn omdat 

servicepartners u kunnen ondersteunen bij deze 

projecten. Maar hoe u dit ook aanpakt, de meeste 

kosten voor IoT hebben te maken met operationele 

aanpassingen, met de manier waarop u werkt. 

 

Begint u met een MVP of een PoC? 
Bij de overgang van planning naar implementatie 

moet u aan verschillende zaken denken. Ten eerste, 

onze klanten willen vaak direct beginnen met een 

MVP (minimum viable product, minimaal 

levensvatbaar product) om zo aan dynamiek te 

winnen en de time-to-value te versnellen. In de 

huidige zeer concurrerende markt zijn MVP's een 

nuttige manier om een product zo snel mogelijk op 

de markt te brengen. 

Met een MVP kunt u klein beginnen en schalen zodra 

u zeker weet dat de verbonden apparaten doen wat 

ze moeten doen en de gewenste data leveren. MVP's 

helpen u de potentiële uitdagingen te identificeren 

waarmee u kunt worden geconfronteerd bij 

implementatie en schalen van het product. In deze 

fase komen veel problemen aan het licht. Vaak moet 

er bijvoorbeeld meer tijd dan verwacht worden 

besteed aan de provisioning van apparaten en de 

aanschaf van hardware of aan de integratie van IoT-

apparaten met facturering- en CRM-systemen. MVP's 

zijn een effectieve manier om te kijken of services 

aanslaan en om sneller te schalen voor toekomstige 

implementaties. De andere route die u kunt nemen,  

is een proof of concept (PoC). 

Terwijl een MVP wordt ontworpen om snel een 

werkend product op de markt te brengen, is een PoC 

een interne test om de mogelijkheden van een 

product aan te tonen en te valideren. Als u voor een 

PoC kiest, is het een goed idee om duidelijke doelen 

voor de zakelijke waarde vast te stellen en al te kijken 

naar volgende stappen als deze doelen zijn behaald. 

Bepaal bijvoorbeeld of u uitval wilt terugdringen met 

2% of dat u een efficiëntievoordeel van 1% wilt 

realiseren bij onderhoud.  

Daarnaast mag een PoC stappen vooruit niet in 

de weg staan. Als u zich vooraf verzekert van 

goedkeuring van het management, weet u zeker dat 

u automatisch kunt doorgaan naar de volgende fase 

van uw project als de doelstellingen in de PoC zijn 

behaald. Anders loopt u het risico dat u steeds 

opnieuw met stakeholders en leidinggevenden moet 

bespreken of het project doorgaat waarmee veel 

kostbare tijd en middelen verloren gaan.
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Tot slot moet u weten wanneer het tijd is om een 
deskundige partner in te schakelen. Of u nu verder 
wilt met een MVP of PoC, met de ondersteuning van 

partners kunt u sneller uw doelen bereiken en 
veelvoorkomende valkuilen vermijden. Als u snel wilt 
schalen en iets zonder vertraging in productie wilt 
brengen, is het nuttig als u al afspraken met partners 
hebt gemaakt. Met name SI's (systeemintegrators) en 
ISV's (Independent Software Vendors) zijn hier van 

kritiek belang. En bij de stap van PoC of MVP 
naar productie kunnen partners u helpen bij de 
voorbereiding voor aanvullende behoeften zoals 

databeheer en operationalisatie.  

Hoe kunt u de waarde van IoT 

toepassen buiten het eerste project? 

De klanten die wij spreken, hebben het meeste profijt 
van hun investeringen als ze hun IoT-projecten niet 

beschouwen als eenmalige oefening. Zichtbaarheid 
en inzichten kunnen, en moeten, ook worden ingezet 
voor andere aspecten van uw bedrijf. Onze klanten 
nemen meestal twee routes: uitbreiden naar nieuwe 
bedrijfsprocessen en uitbreiden naar nieuwe scenario's. 
Door te kiezen voor nieuwe processen, kunt u 

voortbouwen op de geboekte successen en de 
ervaring die u hebt opgedaan. Begin klein door een of 
twee nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan het 
bestaande systeem. Verfijn uw data, pas processen aan, 
schaal de oplossing en herhaal. Als u bijvoorbeeld IoT 

met succes hebt ingevoerd in de productieapparatuur  
 

van één fabriek, kunt u de oplossing geleidelijk 
uitbreiden naar andere locaties en aan de efficiëntie 
blijven schaven. En we bedoelen niet alleen de fysieke 
hardware. U kunt de datagestuurde inzichten en 
efficiencyvoordelen die u hebt gerealiseerd, elders 
toepassen of gebruiken voor training van werknemers 

en het verkoopteam. Als u bent begonnen met het 
monitoren van machines om het onderhoud te 
verbeteren, kunt u kijken of de informatie die wordt 
verzameld door sensoren, op andere manieren 
kan worden toegepast. Misschien kunt u zo het 

energieverbruik of perioden met piekgebruik bewaken. 
Wellicht kunt u niet alleen onderhoudscycli efficiënter 
inrichten, maar ook processen voor voorraadbeheer 

en de supplychain optimaliseren. 

U kunt ook de technologie die u al hebt 
geïmplementeerd, gebruiken voor nieuwe scenario’s 
en zo de waarde uitbreiden. Als verbonden apparaten 
eenmaal zijn geïnstalleerd, wordt het gemakkelijker 
om te experimenteren met innovatie en nieuwe 

strategieën. U kunt beginnen na te denken over 
bredere initiatieven voor digitale transformatie, inclusief 
nieuwe bedrijfsmodellen en services. Een olie- en 
gasbedrijf5 rustte de pompinstallaties bijvoorbeeld uit 
met sensoren om pompinstellingen en de werking op 

afstand te bewaken en te configureren. Hierdoor zijn ze 
in staat monteurs alleen nog maar naar een locatie te 
sturen als er reparatie of onderhoud nodig is. Zodra 
hun apparaten verbonden waren, realiseerden ze zich 
dat ze met behulp van kunstmatige intelligentie 

en machine learning meer mogelijkheden konden 
toevoegen, bijvoorbeeld om problemen te voorspellen 
voordat ze zich voordoen of om storingen en andere 
problemen te voorkomen. Het resultaat was een 
veiligere, efficiëntere werkplek. Dit is slechts een 

voorbeeld, maar er zijn talloze mogelijkheden om de 
waarde van IoT uit te breiden. Door samen te werken 
met een ervaren partner kunt u anticiperen op uw 
volgende stappen en hiervoor plannen maken. En daar 
de gebruiksscenario's van IoT zich blijven ontwikkelen, 

zullen uw mogelijkheden om meer waarde te creëren 

alleen maar toenemen. 

Klanten willen vaak direct 

beginnen met een MVP 

(minimum viable product) 

om zo aan dynamiek te 

winnen en de time-to-

value te versnellen. 

NUTTIGE HINTS 
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Conclusie 

Er is een reden waarom iedereen kijkt naar IoT: 

de voordelen zijn onmiskenbaar en de toekomst 

is veelbelovend. Zo verwacht 94% van de 

leidinggevenden die deelnamen aan een studie van 

Forbes, een winststijging van minimaal 5% tot 15% als 

gevolg van IoT. En hoewel we weten dat IoT-

oplossingen altijd gepaard gaan met diverse 

uitdagingen, hebben we ook gezien dat onze klanten 

dit oppakken en zeer veel waarde weten te creëren. 

Veel van de lessen die ze met ons hebben gedeeld, 

zijn geen hogere wiskunde. U hebt waarschijnlijk 

gemerkt dat sommige onderwerpen regelmatig 

terugkomen. Door elke stap bedachtzaam aan te  

 

 

gaan en door consequent de nadruk te leggen op 

de strategische doelen van het project, wordt de kans 

veel groter dat iedereen betrokken blijft bij het grote 

verhaal en dat het project een succes wordt. En u 

hoeft deze reis niet alleen af te leggen. Er zijn veel 

ervaren partners die graag hun kennis met u delen 

en u kunnen ondersteunen bij elke stap. 

Neem vandaag nog uw volgende stap 

Hebt u hulp nodig om te beginnen met IoT of om 

meer momentum te krijgen? Bekijk hier de lijst met 

Microsoft-partners en plan een workshop over 

bedrijfswaarde. 
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