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Er is een nieuwe digitale consument door COVID-19-crisis 
COVID-19-crisis versnelt digitale acceptatie bij consumenten en introduceert nieuwe tendensen  

 

Brussel, 29 september 2020 –Deloitte publiceert vandaag de Digital Consumer Trends 2020, 

voorheen gekend als de Global Mobile Consumer Survey. Het rapport toont aan dat er een nieuwe 

digitale consument is geboren door de COVID-19-crisis. Deze nieuwe digitale consument prefereert 

om zijn/haar smartphone te gebruiken ondanks het feit dat hij/zij door de lockdown aan huis is 

gekluisterd met tal van andere apparaten, zoals laptops of tv’s. Dit is het geval voor alle generaties, 

ook de 65-plussers. Het werken en winkelen van thuis uit is de norm geworden en de nieuwe 

digitale consument heeft steeds meer kennis van alle types van online data die worden gedeeld en 

gebruikt. Ook zijn/haar houding ten opzichte van de komst van 5G verandert.   

 

Deloittes Digital Consumer Trends is een onderzoek bij gebruikers van digitale services in meerdere landen 

over de hele wereld. De studie uit 2020 omvat bij benadering 35.150 respondenten uit 22 landen en zes 

continenten, waaronder 2.000 Belgische consumenten tussen 18 en 75. 

 

Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader bij Deloitte België: 

“We stellen vast dat de COVID-19-crisis en de lockdownmaatregelen aanleiding hebben gegeven tot een 

nieuwe digitale consument. Gewoonten en percepties zijn gewijzigd. We weten nog niet of de tendensen die 

aan het licht zijn gekomen of werden versneld door de crisis, zullen blijven, maar ze zullen waarschijnlijk 

jarenlang het gedrag van de consument beïnvloeden.”  

 

Smartphone blijft voorkeurstoestel 

De smartphone was vóór de lockdown reeds het voorkeurstoestel voor media- en  ontspanningsactiviteiten. 

De gegevens voor 2020 tonen aan dat ook de generatie van 65-plussers nu de voorkeur geeft aan de telefoon 

boven de laptop om bijvoorbeeld de bankrekening te checken of op sociale netwerken actief te zijn. Dit was 

reeds het geval voor de jongere generaties.   

 

Tweeënvijftig procent van de Belgische respondenten is ervan overtuigd dat ze hun smartphone een pak meer 

hebben gebruikt tijdens de lockdown. Ongeveer de helft zei dat hun smartphone hen heeft geholpen om zich 

minder geïsoleerd te voelen. Zo konden ze immers in contact blijven met vrienden en familieleden tijdens de 

hele periode. Hoewel de nieuwe consumptiegewoonten weer kunnen afnemen na de lockdown, zullen ze 

belangrijker blijven dan vóór de lockdown. 

 

Drieënzeventig procent van de respondenten kocht geen technische apparaten aan (smartphone, spelconsole, 

smartwatch, enz.) als gevolg van het feit dat ze meer tijd thuis doorbrachten naar aanleiding van de 

coronaviruspandemie. Dit kan een afspiegeling zijn van de gezondheidsmaatregelen waarbij fysieke winkels 

werden gesloten en winkelbeperkingen werden opgelegd. Sommige gezinnen hebben misschien ook apparaten 

van onder stof gehaald.  
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(1) Op het moment van de Survey (Mei-juni 2020) 

Belgen werken en winkelen van thuis uit  

Ongeveer de helft van de Belgische respondenten die vóór COVID-19 op kantoor werkten, hebben tijdens de 

lockdown hoofdzakelijk van thuis uit gewerkt. Van de werknemers die niet op kantoor werkten vóór COVID-

19, heeft één op vijf werknemers gebruik gemaakt van zijn/haar woning als belangrijkste werkplaats(1).  

 

Vijfenveertig procent van hen stelde dat dat makkelijker was dan werken op kantoor; dertig procent vond het 

moeilijker. Iets meer dan drie op tien mensen die van thuis uit werken vonden dat ze meer uren klopten; 

negenentwintig procent zei dat ze het gewend waren om op kantoor te werken op grotere/meer schermen en 

iets meer dan een vierde miste de face-to-face contacten. Elf procent van de thuiswerkers meldde frequente 

problemen met de internetverbinding, wat leidde tot videogesprekken die uitvielen bij zeven procent van de 

respondenten. 

 

Het volgen van het nieuws en het bekijken van sociale netwerken namen het meest toe tijdens de lockdown; 

respectievelijk 27% en 34% van de respondenten meldden hogere activiteitsniveaus. Tussen 15% en 20% 

van de respondenten waren van plan om deze niveaus aan te houden na de lockdown. Facebook blijft het 

populairste sociale netwerk, met bijna zeven op tien Belgische respondenten die er dagelijks gebruik van 

maken. Een vergelijkbaar niveau van jongeren tussen achttien en vierentwintig jaar maakt ook gebruik van 

Instagram. 

 

Andere activiteiten die een toename kenden als gevolg van het thuisblijven, omvatten online shopping voor 

andere artikelen dan levensmiddelen (voor drieëntwintig procent) en offline entertainmentactiviteiten zoals 

lezen (voor tweeëntwintig procent) en quality time met familie/vrienden (voor twintig procent). 

 

Veranderde houding ten opzichte van dataprivacy 

“Het type van data beïnvloedt de bereidheid van mensen om informatie te delen. We stelden vast dat bijna 

zes op tien mensen de toegang tot enkele van hun gegevens willen beperken, maar ze weten niet hoe dat 

moet gebeuren. Bovendien aanvaardt tachtig procent van de respondenten algemene voorwaarden zonder ze 

te lezen. Dit is een interessant gegeven, want minder dan één op vier mensen meent dat de voordelen van 

online interacties met bedrijven zwaarder doorwegen dan zorgen over dataprivacy,” zegt Fosty. 

 

Het beperken van de toegang voor apps tot foto’s of contactpersonen en het verwijderen van de 

browsergeschiedenis zijn de belangrijkste acties die worden ondernomen omwille van zorgen over het gebruik 

van data. Zes procent van de gebruikers is uit privacyoverwegingen permanent gestopt met het gebruiken van 

een social media platform en vijf procent deed dat tijdelijk. 

 

Fosty: “Een derde van de respondenten steunt het gebruik van hun toestellen door de overheid in het kader 

van contact tracing en drie mensen op vijf zijn voorstander van het gebruik van thermische camera’s in 

dichtbevolkte gebieden. Er is echter een generatiekloof: oudere leeftijdsgroepen zijn meer geneigd om het 

gebruik van technologie door de overheid in het kader van de beperking van de impact van COVID-19 te 

steunen.” 

 

Een derde van de Belgen gelooft dat er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan 5G 

In een recente consumentenenquête, uitgevoerd door Deloitte in de VS, zei zevenenzestig procent van de 

respondenten dat ze wellicht zullen upgraden naar een 5G-compatibele smartphone wanneer 5G beschikbaar 

is in hun woongebied. In België echter is slechts 40% van de respondenten ervan overtuigd dat 5G hen een 

betere mobiele connectiviteit zal verschaffen 

 

Tim Paridaens, Deloitte’s Chief IoT architect: “Over alle leeftijdsgroepen heen gelooft een derde dat er 

gezondheidsproblemen zijn met 5G, terwijl 2 op de 3 mensen in België een beperkt begrip hebben van 5G en 

de mogelijkheden ervan. Er is een duidelijke kloof in paraatheid vergeleken met Amerikaanse respondenten 

die België zou moeten aanpakken om gelijke tred te houden met de snelheid van innovatie in zowel zakelijke 

als consumententoepassingen.” 
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*** 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2019 werd een 

omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 

en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 

is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2019 

bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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