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Introductie
Hoeveel cloudmythes kent u?
Werken in de cloud kent haast evenveel voordelen als tegenargumenten. Daarom twijfelt  
menig bedrijf om over te stappen. Helaas voor de criticasters: de meeste tegenargumenten  
zijn gebaseerd op mythes. Tijd om die te ontkrachten.

Lagere kosten, makkelijk op- en afschalen, altijd de laatste softwareversie, en werken waar en wanneer u maar wilt.  

De belangrijkste voordelen van de cloud kan iedereen wel dromen. Maar dat geldt ook voor de meeste gehoorde 

redenen om niet over te stappen. Hoe vaak heeft u niet gehoord dat de cloud onveilig is? Dat u daardoor geen  

IT-afdeling meer in huis hebt (wat onhandig is) of dat medewerkers weer alles opnieuw moeten aanleren?

Die argumenten 
zijn voldoende om 

niet over te stappen op 
de cloud. Maar waarom 
zijn er dan toch bedrijven 

die in de cloud 
werken?

Veel 
overstappers 
Toegegeven, die argumenten 

zijn voldoende om niet over 

te stappen op de cloud. Maar 

waarom zijn er dan toch 

bedrijven die in de cloud 

werken? Zowel in het buitenland 

als in Nederland? Zouden die 

tegenargumenten dan niet 

opwegen tegen de voordelen? 

Of blijken die tegenargumenten 

ongefundeerde stellingen te zijn? 

Hardnekkig 
In deze whitepaper presenteren 

we de meest hardnekkige 

mythes rondom de cloud. En 

we vertellen u waarom ze niet 

waar zijn. Zo heeft u munitie in 

handen om ook de criticasters 

over de streep te trekken. 



De cijfers

De cijfers
Waarom overstappen op de cloud?
Waarom kiezen Nederlandse bedrijven ervoor om (deels) in de cloud te werken? Pb7 Research 
onderzocht vorig jaar in de MKB Cloud Barometer wat de beweegredenen zijn van MKB-bedrijven en 
wat het de overstappers tot nog toe heeft opgeleverd. 

Wat zijn volgens u de belangrijkste mogelijke bijdragen van online software voor uw organisatie? 

Betere beveiliging van onze data

Risicobeheersing (bijv. snel door kunnen werken na brand)

Het stelt ons in staat om te groeien

Hogere productiviteit

Online samenwerken met de klant

Meer flexibiliteit in het reageren op verandering in de vraag

Kostenbeheersing

Meer controle: altijd toegang tot belangrijke gegevens

Efficiënter werken (minder onnodige kosten) 40%

27%

24%

20%

17%

13%

13%

12%

9%

Boekhouding

CRM, relatiebeheer

Productie

Voorraadbeheer/logistiek

Orderwerking en facturering

Tijdregistratie

Salarisadministratie 15%
20%

2014

22%
20%

22%
27%

10%
11%

10%
7%

29%
20%

23%
31%

2015

Gebruikt uw bedrijf een volledig online softwarepakket voor de volgende processen? 
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Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om voor online oplossingen te kiezen? 

40%

27%

24%

20%

Eenvoudig uit te rollen naar nieuwe gebruikers

Aanbeveling van mijn boekhouder/accountant

Eenvoudig integratie met andere online software

Aanbeveling van het 'mannetje' dat onze IT-zaken regelt

Cloud is toekomstvaste technologie

Aanbeveling van mijn softwareleverancier

Hogere productiviteit/efficiency voor de gebruiker

Kortere doorlooptijd van processen

Betalen naar gebruik

Eenvoudig samen kunnen werken

Probleemloos door kunnen werken bij calamiteiten

Eenvoudig in onderhoud/geen IT-medewerker nodig

Weinig tot geen investeringen vooraf

Lagere IT-kosten

Eenvoudige samenwerking met onze accountant

Veiligheid

Eenvoudige mobiele toegang 32%

32%

28%

28%

25%

25%

19%

17%

17%

13%

12%

11%

11%

9%

8%

8%

7%

Van welke voordelen 
genieten de overstappers? 
De meeste voordelen die 

bedrijven voor ogen hadden 

voordat ze overstappen, blijken 

te zijn uitgekomen. Vooral op het 

gebied van kostenbesparingen en 

productiviteitstoename. Het meest 

tevreden zijn de MKB-bedrijven die 

de stap al hebben genomen over het 

gebruiksgemak en de eenvoudige 

toegang tot belangrijke informatie. 

Tot slot merken deze bedrijven 

aanzienlijke verbeteringen op voor 

wat betreft beveiliging en storingen. 
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De cloud is niet veilig
Inmiddels werkt een deel van het Nederlands bedrijfsleven al 10 jaar in de cloud, en 

nog steeds is dit het meest gehoorde argument om niet over te stappen. Maar laten we 

het eens omdraaien: hoe veilig is de data die u lokaal opslaat? Downloadt u altijd direct 

de laatste softwareversies? Heeft u IT-beveiligingsexperts in huis die alle mogelijke 

datalekken opsporen nog voor ze door hackers gevonden zijn? Bij de meeste bedrijven 

blijkt dat niet het geval. Daardoor wordt menig bedrijf gehackt zonder dat ze zich daarvan 

bewust zijn. Zo vormt uw lokale opslagplaats een groter potentieel gevaar dan de cloud. 

Immers, de meeste cloudproviders zorgen ervoor dat u altijd de laatste versie heeft van 

alle software die ze aanbieden en hebben een team van beveiligingsexperts die fulltime 

op zoek zijn naar potentiële lekken, zodat een hack zo goed als voorkomen wordt.   

De cloudprovider gebruikt mijn data
Ook de angst dat de cloudprovider zelf zomaar bij uw data zou kunnen is meestal 

ongegrond. Hooguit bij gratis diensten die privé gebruikt worden, kan dit op lange 

termijn een risico vormen. Maar zeker bij de zakelijke (betaalde) diensten staat er 

veelal in het contract vastgelegd dat ze uw data nooit zullen doorzoeken of gebruiken 

voor advertentiemogelijkheden. Ook kunt u uiteraard altijd uw data meenemen als het 

contract afloopt en u het niet meer wenst te verlengen. 

Naast dat deze angst dus ongegrond is, zijn er ook nog opties die u er helemaal van 

verzekeren dat niemand zomaar bij u data kan. Zo kunt u kiezen voor een private cloud 

waarbij de cloud op uw eigen systemen draait of een iets mildere variant waarbij uw data 

afgeschermd en exclusief voor uw bedrijf draaien in een datacenter.

 

De mythes
7 mythes ontkracht 
Vaak wil de helft van het bedrijf wel over op de cloud, maar is de andere helft lastig te overtuigen. 
Maar de argumenten die tegenstanders aanvoeren, zijn vaak gebaseerd op mythes. 

01
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Tips om deze mythes te ontkrachten 
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De hele bedrijfsvoering moet ervoor op zijn kop
Een andere veelgehoorde klacht is dat de helft van de bestaande systemen niet geschikt 

is voor de cloud. En dus kost het veel tijd, geld en gedoe om al die oude legacy geschikt 

te maken voor de cloud. Maar is dat wel echt waar? Veel cloudaanbieders doen hun 

uiterste best om de nieuwe manier van werken zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 

bestaande systemen. Vaak is het dus vrij makkelijk om data uit bestaande systemen over 

te hevelen naar de cloud of om bestaande softwarepakketten daarvoor werkbaar te maken. 

Daardoor kan de software die nog niet is afgeschreven én nog voldoet aan de wensen, goed 

samenwerken met cloudtoepassingen. U stapt dan feitelijk gefaseerd over op de cloud.  

Ik moet in één keer overstappen 
Zoals bij de vorige mythe al bleek, het is niet noodzakelijk om in één keer volledig over te 

stappen op de cloud. U kunt best beginnen met een klein deel van de organisatie of één 

softwarepakket om te kijken hoe het bevalt. Bij deze zogenoemde hybride aanpak start u 

bijvoorbeeld met een applicatie als e-mail. Bevalt dat? Dan rolt u de cloud verder uit.  

Op welke manier, in welke volgorde en in welk tempo? Dat bepaalt u helemaal zelf.     

04

03

 
Naast dat deze 

angst ongegrond is, 
zijn er ook nog opties 
die u er helemaal van 

verzekeren dat niemand 
zomaar bij u data 

kan
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Met de cloud kun je alleen online werken 
Leuk, werken in de cloud. Zo kunnen werknemers altijd en overal bij de meest actuele 

data. Behalve als internet het laat afweten. Onhandig voor medewerkers die op 

afgelegen locaties werken bijvoorbeeld. Eerlijk is eerlijk, dit argument is deels waar. Het 

hangt namelijk af van de soort cloud die u gebruikt. Er zijn systemen die enkel online te 

benaderen zijn, systemen die u op uw apparaat installeert en vervolgens kiest of u de 

data online of op uw harde schijf opslaat, en opties om de data op uw harde schijf op te 

slaan en automatisch in de cloud te synchroniseren zodra u contact maakt met internet. 

Zo kunt u ook werken als u niet online bent. Maar wie kiest voor louter online opslag, 

heeft dus inderdaad een probleem om bij bestaande bestanden te kunnen als er geen 

internet is. Gelukkig komt het in Nederland weinig voor dat u mobiel onbereikbaar bent. 

Weet u dat u toch offline moet werken? Download dan de benodigde bestanden vooraf 

naar uw harde schijf. 

De IT-afdeling wordt overbodig
Met de cloud bespaart u kosten, u hoeft immers geen kelder vol data op te slaan. En 

dus hoeft de IT niet meer (intern) beheerd te worden. HR vindt dit niet zo’n strak plan, 

want het betekent een dure reorganisatie op de korte termijn. Toch? Helaas voor de 

criticasters, ook dit is een mythe. Want hoewel het klopt dat IT dankzij de cloud minder 

hardware hoeft te beheren en ook de meeste software-updates niet meer hoeft door 

te voeren, is het niet zo dat uw bedrijf vanaf nu zonder IT-afdeling af kan. Juist dankzij 

de cloud heeft IT de ruimte om toegevoegde waarde te leveren in de vorm van het 

optimaliseren van bedrijfsprocessen en het lanceren van nieuwe initiatieven. Dus de 

IT’ers gaan niet weg, alleen hun functieprofiel verandert. 
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06

Medewerkers moeten wéér wennen aan nieuwe systemen
Mijn medewerkers zijn net gewend aan de systemen waarmee ze dagelijks werken. 

Als we nu overstappen, moeten ze weer helemaal opnieuw ingewerkt worden. Deze 

dooddoener komt ook geregeld voorbij. En inderdaad, nieuwe systemen leveren altijd 

een hoop frustratie op en zorgen in de eerste periode voor een hoop tijdsverlies. Maar 

geldt dat ook voor de cloud? Ja en nee. Ja, als u besluit om de overstap naar de cloud 

aan te grijpen om ook over te stappen op een andere softwareleverancier. Maar in dat 

geval zouden uw werknemers ook moeten wennen als u niet de cloud ingaat. Maar veel 

huidige oplossingen waar u mee werkt bieden ook cloudversies aan. Alles blijft dan voor 

het oog van de medewerker vrijwel onveranderd, alleen aan de achterkant verandert er 

iets. Uw werknemers hoeven dus niet te wennen. Hooguit profiteren ze van nieuwe extra 

functionaliteiten die dankzij de cloud mogelijk worden. 
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Conclusie
Werken in de cloud?  
Maak een plan van aanpak
Hebben de tips om de hardnekkige mythes te ontkrachten geholpen?  
Mooi, dan kunt u overstappen op de cloud. Maar pas op voor nieuwe weerstand.  
 
Overstappen op de cloud is niet van de één op de andere dag gebeurd. Ook hierbij geldt: een goede 
voorbereiding is het halve werk. En doe het niet alleen, betrek uw team in deze voorbereidingen zodat 
iedereen zich gehoord voelt bij de overstap naar de cloud. U zult zien dat dit de betrokkenheid vergroot  
en de weerstand nog verder verkleint. 

Behoeften inventariseren
Een groot deel van die voorbereiding zit in het inventariseren van de behoeften én het onderzoeken van 

de mogelijkheden. Vraag medewerkers hoe ze nog productiever kunnen werken en welke zaken ze graag 

anders zouden willen zien. Overleg vervolgens met de IT-afdeling wat er mogelijk is en welke functionaliteiten 

in aanmerking komen om in eerste instantie over te brengen naar de cloud. 

Overstap begeleiden 
Bent u eenmaal (deels) overgestapt? Vergeet dan niet om uw medewerkers hierin te begeleiden. Zelfs als 

werken in de cloud qua gebruikersfunctionaliteiten nauwelijks verschilt van de ‘gewone’ werkwijze, blijken er 

toch nieuwe handige functies in te zitten waardoor uw medewerkers nog efficiënter en productiever kunnen 

werken. Zonde om ze die mogelijkheden te ontzeggen.

Colofon 
Dit is een bewerking van de 
whitepaper ‘9 mythes over 
het overstappen op Office in 
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met Microsoft.  
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