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In order to spot the wave  
you have to know the sea. 

Over de vertaling van trends naar consumenten en nieuwe proposities. 

 

MEDIA RESEARCH 

STRAAT OBSERVATIE 

INTERNATIONAAL 

CONSUMER INSIGHTS 

MARKT ONDERZOEK    

TRENDSCOUT 
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The right attitude: 
 
*Be curious and openminded 

*Get rid of taboos, prejudices, dogmatism, negativity.> 

*Train to make connections, think cross industry 

*Train your skills to put trends in a context. 

*Understand the bigger picture 

*Try stuff out. The proof of the pudding is always in the eating. 

 
Reinier Evers (trendwatching.com)  

TRENDWATCHING But, Every body can spot trends  

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Er is een aantal hele bekende trend- 
watchers die regelmatig op eigen wijze  
een trendrapport naar buiten brengen 

LIDEWIJ EDELKOORT FAITH POPCORN 

ADJIED BAKAS 
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Veel bedrijven hebben een abonnement 
op bijvoorbeeld trendwatching.com 

Reinier Evers heeft scouts die continu over 
de hele wereld op zoek zijn naar trends en hypes 

EEN PAAR TRENDPROFESSIONALS IN NEDERLAND: 

RICHARD VAN HOOIJDONK, maatschappij, media 
ADJIED BAKAS, sterk in economie en demografie. 
PIM VAN DEN BERG, leent zijn ogen uit als straatoloog. 
KATJA GRUIJTERS, over food en drinks. 
PERNILLE KOK-JENSEN, van sparks. 
CARL RHODE, cultuur socioloog, science of the time. 
HILDE ROOTHART, van trendslator, vertaling trends naar merken. 
ANNEMARIE COMMANDEUR, van het stijlinstituut. 
CRISTINE BOLAND, van vertaling trends naar fashion en design 
 

 
 

TRENDPROFESSIONALS 
praten over het NU. 

TRENDFORECASTERS 
praten over 5 tot 10 jaar. 

FUTUROLOGEN EN 
SCENARIO SCHRIJVERS 
praten over tenminste 20 

jaar van nu... 
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Op zoek naar de verborgen wens 

Behoeftes 

Percepties 

Ervaringen 

Gewoontes 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Weet wat er speelt 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Goed kunnen 
luisteren. 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Afstand nemen. 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Nieuwsgierig zijn. 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Minds are like parachutes.  
They only work when they are open. 

Goed kunnen 
luisteren. 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 




Koppeling van trends en techniek

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Koppeling van trends en doelgroep

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

SOORTEN TRENDS TRENDS OP NIVEAUS 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Maatschappij:     10 tot 30 jaar 
Consumenten:     5 tot 10 jaar 
Markt:         3 tot 5 jaar 
Styling & product:   maand tot 2 jaar 
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Maatschappij 

Consumenten 
 

Duurzaamheid 

Sociaal bewustzijn:  samenwerking, productie, aarde. 

Markt 
 

Recycling Fairtrade Organic 

Product Moestuin Herman 

Miller stoel 

Nestlé 

chocola 

SOORTEN TRENDS TRENDS OP NIVEAUS 

Duurzaamheid Duurzaamheid 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

PRODUCTS	
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Maatschappelijke TRENDS:    

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Maatschappelijke TRENDS:    
10 tot 30 jaar 

	
1.  TECHNOLOGISERING, ROBOTISERING, DIGITALISERING 

2.  RATIONALISATIE 

3.  GRENSVERVAGING 

4.  FLEXIBILISERING 

5.  INDIVIDUALISERING 

6.  DEMATERIALISATIE 

7.  FEMINISERING 

8.  VERGRIJZING 

9.  CONSERVERING 

 
BRON: TRENDSLATOR. 

               

         

          

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Technologisering 
Maakbaarheid van het leven 

•  Digitale technologie is onderdeel van het leven 
•  Human tech en tech human  
•  Medische wetenschap (operaties via de satelliet) 
•  Internet of things, Intelligente producten en diensten 
•  Blockchain 
•  Robotisering 
•  Nano-technology 
•  Graphene 

TECHNOLOGISERING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Rationalisatie 
Logische verklaringen 

•  ‘Growing strive for control of life’ 
•  Tegenwoordig minder tijd om het leven te organiseren 
•  Bescherming tegen risico’s en gevaar 
•  Factchecking 
•  Meer succes leidt tot meer luxe 
•  Afrekenen met gedoogcultuur: heldere regels, transparantie 

RATIONALISATIE 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Grensvervaging 
Wereld zonder grenzen 

 
•  Overal ter wereld: dezelfde hamburgers, spijkerbroeken,   
   beeldmerken, software etc. 
•  Klassieke tegenstrijdigheden vervagen, net als grenzen 
•  Uitwisseling van culturen 
•  Netwerken, samenwerken en strategische allianties 
•  ‘Fusion’, verschillende stijlen, systemen en activiteiten 

GLOBALISERING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Regionalisering 

REGIONALISERING 

•  ‘Fusion’ van de jaren ‘90 leidde tot ‘confusion’ 
•  Act local, not global (McKroket) 
•  Behoefte aan dicht bij huis concepten 
•  Nederigheid en kleinschaligheid 
•  In een kleinere wereld lijken problemen ook kleiner 
•  Heerlijk Helder Holland 
•  Folklore en volkscultuur 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Flexibilisering 
Snel en simpel 

•  Flexibiliteit dankzij mobile devices 
•  Mensen passen zich aan als kameleons (producten en 

diensten volgen) 
•  Flexibele diensten sluiten aan bij ‘the zapping lifestyle’ 
•  Snel en van alle gemakken voorzien 
•  Van mono winkelbeeld naar hybride modellen 
 

FLEXIBILISERING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Individualisering 
Me, Myself and I 

INDIVIDUALISERING 

•  Individuen en doelgroepen in kleinere segmenten 
•  Tailor made: producten en diensten afgestemd op de wensen 

van de consument 
•  De consument wil uniek zijn binnnen verschillende groepen 
•  Gebaseerd op ‘consumer insights’  
•  Producten worden  ‘gecustomized’ door de consument zelf; 

D.I.Y. products  

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Wij’gevoel  
Reactie op individualisering 

WIJ’GEVOEL 
•  De samenleving vereenzaamt en daarom zijn gezins-, familie- en 

vriendenconcepten belangrijk  
•  Mensen willen onderdeel uitmaken van een groep  
•  Onderhouden vriendschappen zijn veranderd 
•  Beleggingsclub, kookclub, chatgroep, maar verenigingsleven niet 
•  Nastreven gezamenlijk doel versterkt verbondenheid (actiegroepen) 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Dematerialisatie 

DEMATERIALISATIE 

•  We hebben alles maar zijn nog steeds niet gelukkig  
•  We willen in immateriële zin rijker worden  
•  Van beleveniseconomie naar zingevingeconomie 
•  Van het leven genieten is geen levensdoel 
•  Zingeving en betekenis d.m.v. Zen, Feng Shui and Kabbalah 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Feminisering 
MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

Feminisering 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

FEMINISERING 

•  Vrouwelijk en mannelijk oerprincipe meer in balans 
•  Waarden 
•  CEO en SHEO 
•  Matriarchaal 
•  Mindfulness wordt normaal 
•  Yoga is een sport 
•  Meditatie op scholen 



22 

Vergrijzing 
De toekomst begint later 

•  Jong en oud zijn relatieve begrippen: mensen worden herkent als 
groep of als individu 

•  Er is een groeiende groep ‘ouderen’ die zich jong voelt: de 
babyboomers 

•  ‘Ouderen’ zijn langer actief in de samenleving  
•  ‘Ouderen’ besteden veel aandacht aan hun uiterlijk 
•  Gezondheid is essentieel 

VERGRIJZING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 
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Conservering 
Wie wat bewaart... 

CONSERVERING 

•  Ontwikkeling is meer gericht op het verleden dan op de toekomst 
•  Steeds meer manipulatie, authenticiteit is schaars 
•  Terug naar de natuur, milieu vraagstukken, kwaliteit van het leven 
•  Gat in de hand is ouderwets, zuinig zijn is nieuwerwets 
•  Herkenbaar en vertrouwd: stamppot, camping, Koningshuis, spelletjes 
•  Het thuisgevoel is een zeldzaam product geworden 

CONSERVERING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 



24 

PRODUCT TRENDS	
op de megatrend klimaatverandering: 

NR1. 

En erna.... 

... en natuurlijk de komst van de hybride auto... 
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MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 

TRENDPROFESSIONALS IN NEDERLAND: 

ON-LINE IS VERUIT HET ALLERMEEST TE VINDEN OVER TRENDS, VAN 
TRENDRAPPORTEN TOT  STREETRESEARCH EN HUNTING BLOGS: 

www.thefutureinstitute.nl 
www.trendslator.nl 
www.mindsets.nl 
www.appletizer.nl 
www.bright.nl 
www.frislicht.nl 
www.trendwolves.com/nl/ 
www.trendwatching.com 
www.trendhunter.com 
www.lifesignsnetwork.net 
www.peclersparis.com 
www.ubercool.com 
www.coolhunting.com 
www.uncoolhunting.org/ 
www.springwise.com 
www.faithpopcorn.com 
www.mashable.com/ 
www.style-vision.com/ 
www.psfk.com/ 
www.wgsn.com/ 
www.design-options.com/ 
 
 
 
 
 
 

www.nellyrodi.fr/en/index_.html 
www.dcipherfm.com/ 
www.thefuturelaboratory.com/
www.frankwatching.com 
www.tnty.com/ 
www.esptrendlab.com/ 
www.edelkoort.com/ 
www.carlin-groupe.com/ 
www.trendstop.com/ 
www.trendcentral.com/WebApps/App/ 
www.trendoscope.com/ 
www.monocle.com 
www.promostyl.com/anglais/accueil.php 
www.senseworldwide.com/ 
www.iconoculture.com/ 
www.mariansalzman.com/ 
www.gbn.com 
www.trendslog.nl 
futureeyes.web-log.nl 
www.thesartorialist.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

lulublog.com/ 
www.davidreport.com/about/ 
www.marketingfacts.com 
www.molblog.com 
www.d-code.com/what_we_do.html 
www.rowangibson.com/ 
www.technotrends.nl/ 
www.dutchcowboys.com 
blog.futurelab.net 
www.electroluxdesignlab.com 
www.futurist.com/ 
www.cifs.dk/en/ 
www.plausiblefutures.com/ 
www.futurist.eu/ 
www.naisbitt.com/ 
www.dreamcompany.dk/index.php?id=105 
www.faceyourpockets.com/ 
www.ilikethewayyouart.com/ 
www.richardvanhooijdonk.com 
http://www.bakas.nl 
http://futuresstudies.nl 
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TRENDWATCHING 

MonkeyDo  
Investigation/Inspiration 


