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Deloitte’s TMT Predicties 2020: technologieën worden met 
elkaar verbonden, private 5G-netwerken en robots in de lift  

Het jaarlijks rapport van Deloitte over Technologie, Media en Telecommunicatie voorspelt de trends 

die 2020 transformeren. 

 

• Meer dan 100 bedrijven in heel de wereld zullen tegen eind 2020 beginnen met het testen van de 

uitrol van private 5G-netwerken 

• De smartphonemarkt (hardware, content, services) zal tot en met 2023 jaarlijks groeien met 5 tot 

10%.   

• Tegen 2023 zal het aantal e-bikes wereldwijd ongeveer 300 miljoen bedragen, een stijging van 50% 

ten opzichte van 2019.  

• Van de ongeveer 1 miljoen robots die in 2020 zullen verkocht worden voor gebruik in bedrijven, zal 

iets meer dan de helft uit robots voor professionele dienstverlening bestaan, die samen een omzet 

van meer dan US$16 miljard zullen genereren. Dit is 30% meer dan de omzet in 2019.  

 

Brussel, België – 11 februari 2020 

 

Deloitte België publiceerde vandaag de 19de editie van zijn “Technology, Media & 

Telecommunications Predictions,” die drie overkoepelende thema’s aan het licht brengt. Het eerste 

thema is hoe individuele technologieën steeds meer onderling verbonden worden, waardoor hun 

impact en hun waarde alsmaar toenemen. Smartphones, computers, tv’s, datacenters van 

bedrijven, bedrijfssoftware en IoT worden bepalende factoren voor de omzet van de TMT-sector. 

Tot slot zullen tal van services en producten die tot dusver vooral werden gehypt, in 2020 realiteit 

worden. 

 

Vincent Fosty, TMT Industry Leader voor Deloitte België: “In 2020 zullen we geleidelijk aan een 

overkoepelend effect opmerken waarbij diverse spelers uit de sector nauwer zullen gaan samenwerken nu 

individuele technologieën zoals robots en private 5G beter met elkaar verbonden worden. In België zijn 

accessoires (bijvoorbeeld telefoonhoesjes) een belangrijk multiplicatoreffect voor smartphones, dat de omzet 

in de sector stimuleert. Een onderling verbonden ecosysteem met een beperkt aantal relevante spelers moet 

de kans bieden om trends nauwkeuriger en met meer vertrouwen te voorspellen.”  

 

Robots voor professionele dienstverlening zullen groei met dubbele cijfers kennen  

Van de bijna één miljoen robots die naar verwachting door Deloitte in 2020 zullen worden verkocht voor 

gebruik in bedrijven, zal iets meer dan de helft uit robots voor professionele dienstverlening bestaan. De 

sector van robots voor professionele dienstverlening wordt gedomineerd door logistiek. Iets minder dan de 

helft van de ongeveer 360.000 robots voor professionele dienstverlening die in 2019 aan bedrijven werden 

verkocht, ging naar logistieke bedrijven. Keurings- en defensiebedrijven behoorden tot de grootste afnemers.  
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Er zijn twee bijkomende grote en groeiende markten voor consumentenrobots: consumentendiensten (voor 

taken zoals stofzuigen, grasmaaien en ramen wassen) en entertainment. In de loop der tijd is het 

onderscheid tussen de verschillende robottypes echter steeds minder duidelijk geworden. Hoe een machine 

wordt genoemd, is wellicht minder belangrijk dan wat ze kan. 

 

Jan Corstens, Technology Sector leader voor Deloitte België: “In België zien we vooral dat robotica, 

ondersteund door AI, wordt ingezet in bejaardentehuizen, de gezondheidszorg, hotels, retail en zelfs voor 

chirurgie.”  

 

Private 5G: ongebreidelde bedrijfscommunicatie 

Deloitte voorspelt dat meer dan 100 bedrijven wereldwijd zullen beginnen met het testen van private 5G-

netwerken* tegen eind 2020. Gezamenlijk zullen ze daarbij enkele honderden miljoenen dollars investeren in 

werkuren en uitrustingen. Voor tal van de grootste bedrijven ter wereld zal private 5G wellicht de 

gepreferereerde optie worden, vooral voor industriële omgevingen zoals productievestigingen, logistieke 

centra en havens. 

 

“Dit is ook een groeiende trend in België waar Deloitte België bijvoorbeeld momenteel Orange adviseert om 

een privaat 5G-netwerk en de bijbehorende technologieën op de markt te brengen voor diverse business-to-

business klanten,” zegt Tim Paridaens, Internet of Things leader bij Deloitte België   “We hebben 

nauw samengewerkt en gebruikssituaties uitgewerkt voor onderling verbonden, vernieuwende technologieën, 

zoals sensors, slimme camera’s, schepen die op afstand bestuurbaar zijn, zelfrijdende auto’s en drones. Deze 

gebruikssituaties tonen het grote potentieel van 5G-netwerken aan, voor industriële toepassingen op 

gebieden zoals veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.” 

 

Een slimmere smartphone 

De multiplicatormarkt voor smartphones (hardware, content, services) zal alleen al in 2020 reeds goed zijn 

voor een omzet van US$459 miljard en zal tot en met 2023 een jaarlijkse stijging kennen van 5 tot 10%, 

gestimuleerd door de aanhoudende sterke groei van zijn belangrijkste componenten. Dit betekent dat de 

multiplicatormarkt voor smartphones in 2023 wellicht een omzet van meer dan een half biljoen dollar per 

jaar zal genereren. 

 

Tim Houben, Media Sector Leader voor Deloitte België: “Accessoires creëren een belangrijk 

multiplicatoreffect voor smartphones in België. Volgens Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey 2019 heeft 

76% van de Belgen een telefoonhoesje en bezit 50% een powerbank om de levensduur van de batterij van 

hun smartphone te verlengen. We schatten dat de gemiddelde Belg bijna zes accessoires bezit.” 

 

Video’s met reclame domineren streaming voor consumenten 

De wereldwijde omzet van videodiensten met reclame zal naar schatting US$32 miljard bedragen in 2020, 

volgens Deloitte. Azië, met inbegrip van China en India, zal de toon zetten met US$15,5 miljard omzet in 

2020, nagenoeg de helft van het wereldwijde totaal. In China, India en de hele regio Azië is video met 

reclame het dominante model voor het leveren van streaming video aan consumenten. In de Verenigde 

Staten daarentegen beogen de meeste direct-to-consumer videodiensten een abonnementsformule zonder 

reclame. 

 

Markt voor audioboek en podcast groeit 

In 2020 zal de wereldwijde markt voor audioboeken groeien met 25% tot US$3,5 miljard en zal de 

wereldwijde podcasting-markt met 30% stijgen ten opzichte van 2019 tot US$1,1 miljard in 2020. Daarmee 

wordt voor het eerst de drempel van US$1 miljard overschreden. In België worden er steeds meer podcasts 

gemaakt, maar niet iedereen is vertrouwd met dit medium. De meeste luisteraars zijn jongeren. 

 

Op twee wielen naar het werk 

In 2020 zullen er tientallen miljarden extra verplaatsingen met de fiets worden gemaakt. De toename van de 

fietsactiviteiten zal leiden tot een verdubbeling van het aantal regelmatige fietsgebruikers in veel grote 

steden in heel de wereld waar fietsen naar het werk nog steeds ongebruikelijk is. Deloitte voorspelt voor de 



 

 

periode van drie jaar tussen 2019 en 2022 een groei van 1% voor het aandeel van mensen die met de fiets 

naar het werk gaan. Tussen 2020 en 2023 zullen er naar verwachting meer dan 130 miljoen e-bikes (die 

allemaal batterijtechnologie gebruiken) worden verkocht.  

 

“Onderzoek toont aan dat een snel toenemend aantal werknemers in België er ook voor kiest om naar het 

werk te fietsen met fietsen die steeds vaker worden geleased door hun werkgever. Het succes van de 

leasefiets gaat hand in hand met de ontdekking van de elektrische fiets als handige pendeldienst,” voegt 

Fosty eraan toe. 

 

Nog meer inzichten uit Deloittes TMT-voorspellingen voor 2020: 

• AI heeft alles mee: een nieuwe generatie van geavanceerde chips met artificiële intelligentie (AI) zal 
de frustraties verminderen die worden veroorzaakt door een tekortschietende internetverbinding op 
smartphones bij het installeren van AI op het toestel. Deloitte voorspelt dat in 2020 meer dan 750 

miljoen geavanceerde AI-chips of onderdelen van chips die taken voor machine learning uitvoeren of 
versnellen op het toestel zelf en dus niet in een extern datacenter— zullen worden verkocht. De markt 
van geavanceerde AI-chips zal dan ook veel sneller blijven groeien dan de algemene chipmarkt. 

• Satellieten met lage omloopbanen zijn hoogvliegers: tegen eind 2020 zullen er meer dan 700 
satellieten met lage omloopbanen (low-earth orbit of LEO) zijn die wereldwijd breedbandinternet willen 
aanbieden, ten opzichte van ongeveer 200 eind 2019. Deze nieuwe “mega-constellaties” van 

breedbandzenders in een omloopbaan zullen daar potentieel nog meer dan 16.000 individuele 
satellieten aan toevoegen in de komende jaren. 

• Verbazende lange adem van aardse televisie: antennetelevisie zal floreren in 2020 met minstens 

1,6 miljard mensen wereldwijd, goed voor 450 miljoen gezinnen die ook televisiekijken via een 
antenne. Antennetelevisie zal de wereldwijde tv-sector helpen om te blijven groeien, ook nu er steeds 
minder lang wordt gekeken en er in bepaalde markten steeds meer consumenten zijn die de stekker uit 
betaaltelevisie halen. 

• Het werkpaard van het internet: Deloitte voorspelt ook dat de wereldwijde markt van Content 
Delivery Network (CDN) in 2020 goed zal zijn voor US$14 miljard, een stijging van meer dan 25% 
tegenover de geraamde US$11 miljard voor 2019. De markt zal verdubbelen tot US$30 miljard tegen 

2025, een samengesteld jaarlijks groeipercentage van meer dan 16%. Deze groei wordt hoofdzakelijk 
in de hand gewerkt door een steeds grotere honger bij de consument naar streaming video over het 
internet. 

 

*Privaat 5G-netwerk: kan worden uitgerold door zelf een infrastructuur aan te kopen en een contract voor 
operationele support af te sluiten met een mobiele operator, ofwel door een eigen 5G-netwerk uit te 

bouwen en te handhaven met gebruik van een eigen bandbreedte. 

 

*** 

Over het rapport voor Technologie, Media & Telecommunicatie van Deloitte 

Om een duurzame bedrijfsgroei te verzekeren, is het cruciaal dat organisaties zich wapenen tegen de 

toenemende disruptie die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Deloitte’s kennis wat betreft 

Technologie, Media & Telecommunicatie (TMT) brengt opinieleiders en betrouwbare specialisten samen om 

vorm te geven aan tal van gereputeerde merken binnen deze domeinen.  

 

De jaarlijkse TMT-voorspellingen van Deloitte Global fungeren als wegwijzers voor de toekomstige 

bedrijfsstrategie door een prognose van 1 tot 3 jaar te formuleren over belangrijke tendensen in de 

wereldwijde technologie-, media- en telecommunicatiesectoren. De trends zijn gebaseerd op een globale 

analyse van cijfers voor elk onderwerp en helpen bij het identificeren van de belangrijkste uitdagingen en 

aandachtsgebieden voor 's werelds TMT-merken terwijl ze navigeren naar de impact van nieuwe 

technologieën die de toekomst van de industrie bepalen. 



 

 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 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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