
De Hype Cycle is ontwikkeld door marktonderzoeksbureau Gartner. Het brengt in kaart hoe een nieuwe 

technologie zich ontwikkelt van belofte tot geaccepteerd product. Jaarlijks biedt dit een momentopname 

van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel daarvan in de toekomst. Daarmee helpt 

de Hype Cycle beslissen wat het juiste moment is om een technologie toe te passen. De positionering van 

technologie is gebaseerd op marktadoptie, praktijkervaringen, beschikbare kennis en onderzoek naar 

rends op 90 gebieden Hype Cycles. 

Hype Cycle: marktontwikkeling in beeld

Potentieel baanbrekende 

technologische innovatie krijgt 

de eerste mediabelangstelling 

door demonstraties en  

experimenten. De technologie 

is nog niet productief inzetbaar 

of commercieel levensvatbaar. 

Publiciteit over eerste succes-

verhalen maakt een golf 

van enthousiasme los. Deze 

verwachtingen overstijgen de 

daadwerkelijke mogelijkheden. 

We spreken van een hype. 

Enthousiasme maakt plaats 

voor teleurstelling door 

pro blemen, hoge kosten en lage 

rendementen. De verwachting 

zakt naar een dieptepunt. Juist 

deze periode biedt kansen 

voor nieuwe toepassingen die 

voortbouwen op ervaringen en 

kennis van voorlopers. 

De eerste obstakels worden 

overwonnen, opbrengsten 

worden duidelijk, evenals 

randvoorwaarden voor 

succesvolle toepassing. Met de 

inzichten van voorlopers groeit 

het begrip over waar en hoe 

worden ingezet.

Nu de daadwerkelijke 

opbrengsten in de praktijk 

worden bewezen, durven 

steeds meer organisaties de 

technologie in te zetten. Er 

volgt een periode van snelle 

groei, die weer afneemt 

naarmate meer mensen zijn 

ingestapt. 

Verouderde technologie kan 

nieuwe initiatieven frustreren, 

vertragen of zelfs tegen houden. 

Naast tijdige adoptie van nieuwe 

technologie moet daarom ook 

verouderde technologie op tijd 

worden vervangen. 

Innovation 
trigger

Peak of inflated  
expectations

Trough of  
disillusionment

Slope of  
enlightenment

Plateau of  
productivity

Swamp of  
diminishing returns

Ontwikkeling van verwachtingen door de tijd

Op de Hype Cycle is de verwachting (hype) van een technologie 

(verticaal) uitgezet tegen de tijd (horizontaal). Elke Hype Cycle 

onderscheidt zes fasen van ontwikkeling die elke technologie 

doormaakt, niet per se lineair en elk in hun eigen tempo.

ve
rw

ac
ht

in
ge

n 
va

n 
ge

br
ui

ke
rs

tijd

Tijd tot brede adoptie

Dit kenmerk is een indicatie van de tijd die een technologie nodig 

heeft om op het plateau of productivity te komen. Het biedt  

daarmee een voorspelling van de tijd die een technologie nodig 

heeft om te rijpen totdat bredere marktadoptie zal optreden.

Nu
0 - 2 jaar
2 - 5 jaar 

Tijd tot brede adoptie
5 - 10 jaar
> 10 jaar
Obsolete 


