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TRENDS

LOSLATEN ALS
LEVENSDOEL

TRENDSLATIONS

OPTIMISTISCHE 
OPLOSSINGEN 

SEARCH

TRENDS IN DE TIJD
markttrend garantie op gebruik
consumententrend loslaten als levensdoel
maatschappelijke trend dematerialisering

Lees ook WANT (MOOD 15) en RECOVER in 
MOOD 16. 

WEGEN NAAR DE TOEKOMST
waarde creëren in het gehele productieproces
ondernemen vanuit ethische overtuiging  
en daarmee klanten binden
ontwerpen voor het leven door de natuur 
geïnspireerd 

SEARCH TRENDS + TRENDSLATIONS

De innovators en early adopters in onze wester-
se maatschappij wonen in nagenoeg lege huizen. 
Ze hebben niet al te lang geleden vuilniszakken 
vol cd-roms en dvd’s naar het grof vuil gebracht 
en zo definitief afscheid genomen van hun 
analoge verleden. In diezelfde periode werden 
overmatige winkelpanden en in onbruik geraakte 
kantoorpanden massaal verlaten. Afscheid 
nemen gaat gepaard met rouw en pijn. Pas na 
verloop van tijd komt het besef dat de ontstane 
leegte volop gelegenheid biedt om te zoeken 
naar een nieuwe waardevolle invulling en vrije 
ruimte voor nieuwe ideeën en inzichten.

De eurocommissaris van Mededinging durfde 
het eindelijk aan om megabedrijven als Apple, 
Starbucks en McDonald’s te manen om hun 
belastingschuld van miljoenen of miljarden 
euro’s te voldoen. De doelstelling om zoveel 
mogelijk producten te verkopen in de kortst 
mogelijke tijd, zo nodig met sjoemelsoftware 
en via een belastingparadijs, is achterhaald. 
De overgang naar een economie op basis van 
coöperatie heeft tot gevolg dat onderlinge 
relaties voorop komen te staan. Dat vraagt 
om een optimistische visie op waardevol 
ondernemen en organiseren en een positieve 
verhouding tussen productie en consumptie. 

dematerialisering
SEARCH

TRENDS 
de consument 
loslaten als levensdoel

TRENDS 
de markt / retail 
garantie op gebruik

TRENDSLATIONS 
de consument 
optimistische oplossingen

TRENDSLATIONS 
de markt / beauty + fashion 
mode met een eigen ritme

TRENDS
consumententrend
– opruimen en organiseren van spullen en aandacht
– van reactief naar responsief, van timemanagment,
  naar actie(aandachts)management 

– van concurrentie naar collaboratie  
 
consumentenwaarden
– ruimte voor iets nieuws
– tijd en aandacht voor dat wat er echt toe doet
– onderzoeken en ervaren van alternatieve waarden

markttrend
– producten aanbieden met (onderhouds)service
– verlengen van gebruiksduur 
– druppeleconomie

marktwaarden
– gebruiken in plaats van bezitten
– kwaliteitsproducten die een leven lang meegaan 
– diensten vrij kunnen aanbieden

INHOUD SEARCH

p.16 p.22 p.26 p.32

TRENDSLATIONS
consumenteninzicht
– afval is gewoon een grondstof voor iets anders
– ethiek als ideeëngenerator en kompas
– consumenten zijn trouw aan kwaliteit en waarden

consumentenbehoefte
– producten gemaakt van afvalmateriaal
– geloofwaardige, inspirerende merken
– producten van kwaliteit die onderhouden  
 kunnen worden

marktinzicht
– niet ieder seizoen vraagt om een nieuwe collectie
– streven naar minder verspilling biedt  
 mogelijkheden
– consumenten zijn bereid hun kleding te delen

marktbehoefte
– tijdloze, kwalitatieve producten
– niet kopen en wegdoen, maar leasen en  
 terugbrengen
– zelf verkopen, ruilen, maken, repareren
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ontspullen
De westerse consument komt om in de spullen. 
Overconsumptie is een aandoening, net als obesitas. 
Volgens James Wallman maakt dat ongelukkig, 
depressief, angstig en is het slecht voor het milieu 
zo is te lezen in zijn boek ‘Stuffocation’. Volgens 
hem is het tijd om te ‘ontspullen’. Psychologen 
toonden met hormoonmetingen aan dat rommel 
stress veroorzaakt want spullen moeten gebruikt, 
opgeruimd en onderhouden worden. Wereldwijd 
bieden meer en meer opruimers hun diensten 
aan. Van het organiseren van gedachten, tot het 
ordenen van computerbestanden en huizen. De 
Japanse opruimgoeroe Marie Kondo beschreef haar 
opruimmethode in de internationale bestseller ‘The 
Life Changing Magic of Tidying Up’. Alles wat we 
bezitten zou blijdschap teweeg moeten brengen in 
ons lichaam. Als dat niet het geval is, dan bedank 
je het voorwerp alvorens er afstand van te nemen. 
Opruimen is volgens Kondo dan ook vooral een 
psychologische daad. Naast haar boeken biedt zij  
nu ook trainingsprogramma’s aan. Evan Michael 
Zislis schreef ‘ClutterFree Revolution’. Dit boek is 
vooral een bewust consumentenmanifest en een 

LOSLATEN ALS 
LEVENSDOEL

Antropologen onderzochten huishoudens 
uit de Amerikaanse middenklasse. Ze 
observeerden en telden ongelooflijk veel 
spullen. Met heel veel spullen, volle 
agenda’s en hoofden en met prangende 
wereldwijde vraagstukken, komt er 
behoefte om op te ruimen, schoon te 
maken, los te laten en ruimte te maken 
voor iets nieuws. Er wordt gekeken 
naar wat er werkelijk toe doet, vanuit 
welke waarden en doeleinden we willen 
leven en werken. Alternatieve manieren 
van samenleven worden op speelse en 
kritische wijze door mensen met elkaar 
onderzocht. De drijfveren zijn duidelijk, 
de uitkomsten zijn nog wat abstract en 
minder operationeel. 

dematerialisering
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tentoonstelling van onzichtbare waarden ‘Thing Nothing’ door de Design Academy in het Van Abbemuseum 
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uitnodiging tot een levensveranderend paradigma 
dat ons er weer aan herinnert wat er werkelijk 
toe doet. Filosoof Stephan Huijboom spreekt over 
anticonsumptie als de enig houdbare levensstijl voor 
de nabije toekomst. Het dominante zingevingsverhaal 
van de consumptie- en participatiesamenleving, met 
aan de ene kant produceren en aan de andere kant 
(werken om te) consumeren, is niet houdbaar. 

waardenverschuiving 
Ontwerper Thomas Thwaites uit Londen wilde ‘op 
vakantie van het mens-zijn’ nadat hij tot de conclusie 
was gekomen dat dieren zich geen zorgen maken 
over de toekomst. Zij hoeven niet te voldoen aan 
bepaalde verwachtingen. Hij ontwierp een geitenpak 
en sloot zich aan bij een kudde geiten in de Zwitserse 
Alpen. In het programma ‘Lauren! op Ibiza’ was te 
zien hoe mensen hun heil zoeken op Ibiza. Van over 
de hele wereld zijn er mensen op het eiland komen 
wonen om meer in harmonie te leven. Dat trekt weer 
anderen aan die zich willen ontwikkelen en zich 
willen richten op andere waarden dan de dominante 
zoals status, bezit en de focus op carrière. Genezers, 

sjamanen en yogi’s verzorgen er behandelingen 
voor lichaam, geest en ziel. Op zogeheten 
transformatiefestivals wordt in een omgeving van 
muziek en kunst geëxperimenteerd met andere 
waarden en andere manieren van samenleven dan 
de gangbare. Het jaarlijkse Burning Man in de 
Amerikaanse Nevada-woestijn wordt gezien als een 
experimentele samenleving. Er is sprake van ‘radical 
inclusion’: mensen bezoeken het festival niet, ze 
maken het samen. Geld is verboden, alles draait om 
het principe van ‘gifting’. Een ander voorbeeld is het 
tweejaarlijkse Boom in Portugal, waar de deelnemers 
zichzelf de ‘global tribe’ noemen. Percussionist 
Thomas Fris: ‘Eigenlijk moet iedereen een keer naar 
Boom, ook alle wereldleiders, om in een feestcontext 
te ervaren wat echt belangrijk is in het leven.’ Het 
Nederlandse Beyond is een constante vindtocht 
naar het ‘waarom’ van wat we doen en los te komen 
van angsten, systemen, verwachtingen, cijfertjes, 
meningen, structuren, gewenning, wat we denken te 
weten, hypes, gangetjes en hokjes. Bezoekers wordt 
gevraagd mee te denken over de toekomst. 

Verschillende factoren zorgen ervoor 
dat mensen liever volhouden dan 
opgeven. Vaak worden mensen voort-
gedreven doordat ze veel geld en 
energie in hun droom hebben gestopt 
en ze het zonde vinden om dit los te 
laten. Dit wordt door economen ook 
wel de ‘sunk-cost fallacy’ genoemd. 
Daarnaast zijn mensen geneigd 
om vaardigheden en talenten te 
overschatten wanneer ze zichzelf met 
anderen vergelijken of iets heel graag 
willen. Dan is er ook nog de sociale 
druk. Wanneer mensen hun partner 
of werkgever verlaten wordt dat in 
veel gevallen niet gewaardeerd door 

Ons leven lang krijgen we te horen 
hoe belangrijk het is om doelen 
te stellen. Daarom gaan we net 
zo lang door tot het is gelukt; dat 
zwemdiploma, dat rijbewijs, die 
promotie, dat kind en die droombaan. 
Zelfs als het ten koste gaat van 
gezondheid of geluk, want stoppen 
wordt gezien als een verlies of als 
falen. Doorzetten daarentegen is voor 
winnaars. De Amerikaanse therapeut 
Alan Bernstein vindt dit onzin. In 
zijn boek ‘Weten wanneer je moet 
stoppen’ stelt hij dat het niet lastig 
is om vol te houden, maar dat juist 
stoppen een kunst is.

de omgeving. Als het doel dat je voor 
ogen had onhaalbaar blijkt te zijn, 
getuigt het volgens Bernstein juist  
van veel moed en realiteitszin als  
je weet wat je mogelijkheden, 
je kansen en je beperkingen zijn. 
Je kunt het beste een doel opgeven 
door jezelf nieuwe doelen te stellen 
en de oude volledig los te laten. 
In de psychologie heet dat ‘goal 
disengagement’. Wie daar goed in  
is, is over het algemeen gelukkiger.
www.trendslator.nl/trendslog
www.atlascontact.nl

OPGEVEN ALS EERSTE STAP NAAR EEN  
NIEUW DOEL

SEARCH TRENDS de consument

het doel van de tijdelijke campus FabCity is om burgers veerkrachtig en zelfvoorzienend te maken 
tentoonstelling ‘Meditatie’ in het Museum voor Religieuze Kunst
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verder lezen en kijken
Tony Crabbe 
Nooit meer te druk – Een opgeruimd hoofd in een 
overvolle wereld 
Luitingh-Sijthoff 2016

Charles Faster 
Being a beast 
Metropolitan Books 2016

Marie Kondo 
The life-changing magic of tidying up –  
The Japanese art of decluttering and organizing 
Groothandel – RHUS 2015

Richard Sennett 
Samen – Een pleidooi voor samenwerken en 
solidariteit 
J.M. Meulenhoff 2016 

Peg Streep en Alan Bernstein 
Weten wanneer je moet stoppen 
Atlas Contact 2014

Thomas Thwaites 
GoatMan – How I took a holiday from being human 
Princeton Architectural Press 2016

James Wallman 
Ontspullen – Meer leven met minder 
Kosmos 2016

Evan Michael Zislis 
Clutterfree revolution – Simplify your stuff,  
organize your life & save the world 
Juniper Press 2015

www.konmari.com #organizetheworld
www.napo.net @naponati
www.dehuishoudcoach.nl @dehuishoudcoach
www.healingibiza.com @healingibiza
www.thomasthwaites.com
www.burningman.org
www.boomfestival.org @boomfestivalhq
www.facebook.com/beyond
www.icij.org @icijorg
www.vvoj.nl @vvoj

cultuur van aandacht en vertrouwen
Naast het beheren van spullen, rijst ook de vraag 
hoe om te gaan met de veelheid van zaken die op 
ons af komt. Wie klakkeloos zegt ‘druk’ te zijn, 
heeft wat betreft de Britse bedrijfspsycholoog en 
schrijver Tony Crabbe te weinig over zijn leven en 
werk nagedacht. In zijn boek ‘Busy – How to thrive 
in a world of too much’, pleit hij voor een nieuwe 
omgang met de overweldigende hoeveelheid 
informatie en activiteiten. In plaats van reactieve 
drukte, je laten leiden door wat er op je afkomt, is 
het noodzakelijk (soms harde) keuzes te maken over 
wat je aandacht verdient. Alles doen en bijhouden 
lukt allang niet meer. Dit wordt makkelijker door 
ook het competitiemodel los te laten en elkaar 
niet te zien als concurrenten. De Amerikaanse 
socioloog Richard Sennett schreef een pleidooi voor 
samenwerken en solidariteit waarbij het gaat om 
het zoeken van evenwicht tussen de tegenstelling 
coöperatie en concurrentie. Dat niet concurrentie, 
maar juist samenwerken veel kan opleveren laten 
internationale initiatieven zien tussen journalisten 
en mediabedrijven. Een voorbeeld is de onthullingen 
rond de zogenoemde ‘panama papers’, een initiatief 
van International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ). Samenwerking kan alleen werken 
als het belang van de zaak voorop staat en er iemand 
is die mogelijke splijtzwammen kan rooien en er een 
netwerk is gebaseerd op vertrouwen. 

SEARCH TRENDS de consument

tentoonstelling ’Vitamine B.’ door Birgitta de Vos in het Museum voor Religieuze Kunst



GARANTIE  
OP GEBRUIK

In winkelstraten in grote steden en 
dorpen zijn lege winkelpanden te zien. 
Consumenten kopen minder, zijn in korte 
tijd steeds meer online gaan kopen en 
zijn al winkelend vooral op zoek naar 
belevenissen en ervaringen. In lege 
winkelpanden wordt geëxperimenteerd 
met verrassende bestemmingen en tijde-
lijke formules. Beetje bij beetje kan toch 
geld verdiend worden, gekeken worden 
wat werkt en welke wet- en regelgeving 
rondom bestemmingsplannen eventueel 
moet worden aangepast. Op platforms 
kunnen diensten en producten snel 
en makkelijk aangeboden en verkocht 
worden. Andere merken bieden produc-
ten met diensten aan.

mengformules
An Apple a Day is een conceptstore en een prak-
tijk voor kinderoefentherapie. Deze (kinder)winkel 
in Utrecht is ook een café, een plek waar kinderen 
kunnen spelen, kinderfeestjes gehouden worden en 
filmmiddagen worden georganiseerd. In podium-
winkel Toon kunnen creatief ondernemers zoals 
kunstenaars, ontwerpers en artiesten een ruimte 
huren om hun werk te tonen en te verkopen.  
Het werk is te zien tussen andere kunst, tweede-
hands spullen en boeken. Naast koffie biedt Toon 
ook een programma met toneel, muziek, zang, dans, 
boekvoordracht of cd-presentatie. Toon is onderdeel 
van een ‘freezone’-experiment in Amsterdam: een 
winkelstraat waar meer mogelijk wordt gemaakt 
door regels af te schaffen en te experimenteren met 
pop-up-stores, flexibel bestemmen en meng formules. 
Samen met buurtbewoners, ondernemers en de 
gemeente wordt gekeken welke regels weggelaten  
of versoepeld kunnen worden. Temporary Lane 
revita liseert leegstaande panden in stadskernen.  
Om te beginnen in Hasselt, België met een aan -
eenschakeling van verschillende tijdelijke winkels 
waarbij met name Euregionale producten worden

dematerialisering
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ingebouwd GPS-volgsysteem voor gestolen fietsen van fietsfabriek VanMoof

SEARCH TRENDS de markt / retail 23
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De consument krijgt te maken met de 
klusjeseconomie, ook wel bekend als 
de ‘gig economy’. Dankzij digitali-
sering kunnen nu miljoenen mensen 
via apps en websites hun producten 
en diensten aanbieden. Met de 
klusjeseconomie wordt bedoeld:  
het samenbrengen van vraag en 
aanbod van diensten. Niet te 
ver warren met de deel economie, 
waarbij vraag en aanbod van 
producten samen gebracht worden. 
Het delen van producten leidt tot 
deregu le ring en een afnemend 
baan aanbod. De klusjeseconomie  
doet eerder het tegenover gestelde. 
Als bepaald werk niet tot de kern-
activiteiten van een bedrijf behoort, 
zijn daar geen vaste krachten meer 
voor nodig. Taken als het controleren 

van prijzen en merchandising op 
straat of in winkels kunnen nu door 
flexi bele krachten gedaan worden die 
op afroep beschikbaar zijn. Door taken 
in kleinere delen op te knippen en uit 
te besteden via een platform, kunnen 
deze efficiënter worden gedaan.

Floyd Sijmons richtte Roamler op,  
een platform waarop mensen geld 
kunnen verdienen met het uitvoeren 
van kleine taken. Een fabrikant laat 
bijvoor beeld in honderd filialen van 
een super markt keten controleren  
of zijn produc ten wel in het aan bie-
dingen schap staan. Deze door het 
internet verbonden personeels-
bestanden poppen overal op, want 
ook op andere vlakken in retail  
blijkt zo’n flexibel en ‘on demand’-

personeels bestand handig; of het  
nu een fietskoerier is, kapper aan  
huis of hulp in de huishouding. Net 
als in veel andere sectoren zullen  
er steeds minder mensen zijn die  
een baan voor het leven zoeken.  
Zo kunnen zij voor meerdere opdracht-
gevers aan de slag op het moment  
dat het nodig is en uitkomt. Sijmons 
stelt dat het koppe len van vraag en 
aanbod van diensten wel 150.000 
legale banen op kan leveren in de 
klusjes economie. Zo kunnen er over 
tien, twintig jaar hele sectoren worden 
voorzien van arbeid via een platform.
www.trendslator.nl/trendslog
www.roamler.com @roamler
www.roamler.nl @roamlernl 
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‘ON DEMAND’ WERKEN IN DE KLUSJESECONOMIE

aangeboden. Ook dit project moet werken als een 
stedelijke defibrillator: een positieve impuls om het 
(tijdelijke) hartfalen in de straat te verhelpen en de 
doorstroom opnieuw op peil te krijgen. 
www.anappleaday.nu 
www.toon-amsterdam.nl
www.geefomdejaneef.nl @geefomdejaneef
www.temporary-lane.com @tempoladesign

betalen per wasbeurt
‘Bundles’ behoudt het eigendom van de aan geboden 
wasmachines die consumenten thuis gebruiken. 
Bundles zorgt voor onderhoud en goed gebruik en 
repareert direct in geval van gebreken. En als de 
wasmachine niet meer te repareren is, zorgt dit 
bedrijf ervoor dat de materialen weer bij de 
fabrikant terechtkomen en worden hergebruikt. 
De gebruiker sluit een abonnement af dat is 
afgestemd op het gebruik. Een abonnement 
bij Boldking betekent iedere maand een aantal 
scheermesjes op de deurmat. Gebruikte mesjes 
kunnen worden teruggestuurd in een retourenveloppe 
zodat deze weer kunnen worden gerecycled. Bij 
VanMoof kun je een diefstalbestendige fiets kopen 
met terugvind- of gemoedsrustgarantie. De slimme 
designfietsen zijn voorzien van een geïntegreerd 
elektronisch slot dat opent als het contact maakt 
met de telefoon van de eigenaar. Een ingebouwd 
GPS-volgsysteem zorgt ervoor dat een gestolen 
exemplaar gelokaliseerd kan worden. Binnen twee 
weken wordt de fiets teruggebracht door VanMoof, 
of vervangen door een nieuw exemplaar. Kleding 
die is gekocht bij Patagonia wordt kosteloos 
gerepareerd waneer deze stuk is. Daarvoor kan 
het worden opgestuurd, of langsgebracht bij een 
Patagonia Repair Station. Online deelt Patagonia 
allerlei reparatietips zodat kleding langer gebruikt 
kan worden en er minder afval ontstaat door (te snel) 
afgedankte kleding. 
www.bundles.nl @wasbundles
www.boldking.com @theboldking
www.vanmoof.com @vanmoof 
www.patagonia.com @patagonia

lang leven
De mode-industrie werkt nog steeds op de manier 
waarop het dat meer dan honderd jaar geleden 
deed: collecties worden per seizoen ontworpen 
en verkocht. Koen Tossijn doet niet mee aan dit 
hoge productietempo. In plaats van een steeds 
veranderende collectie, creëert hij in gestaag  
tempo dagelijkse essentiële stukken die lang 
meegaan. Darn Tough biedt een nieuw paar sokken 
aan als een oud paar opgedragen is. Tara Buttons 
was moe van dingen die stuk gaan. Geïnspireerd  
door de gietijzeren pannen van Le Creuset begon 
zij de website BuyMeOnce. In categorieën zoals 
speelgoed, gereedschap, accessoires, schoenen, 
meubels, keukenspullen en kleding worden 
producten getoond die niet stuk gaan of verkocht 
worden met levenslange garantie of maak- of 
vervangservice. Op de korte termijn wil Buttons 
keuzes voor mensen makkelijker maken, maar op  
de lange termijn wil zij dat meer en meer produ-
centen producten gaan ontwikkelen die lang 
mee gaan. Zij schreef een wedstrijd uit om een 
zwart jurkje te ontwerpen dat zestig jaar mee  
moet gaan en wekelijks gewassen kan worden. 
Buttons hoopt dat BuyMeOnce op een dag een 
certificering is. 
www.ateliertossijn.com 
www.darntough.com @darntough
www.buymeonce.com @buymeonce
www.lecreuset.fr @lecreuset

Atelier Tossijn maakt ‘made to measure’ jeans die een 
leven lang meegaan

Boldking biedt een abonnement voor iedere maand  
nieuwe scheermesjes
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Na de onthullingen rondom de Panama 
Papers en de sjoemelsoftware van onder 
andere Volkswagen is er behoefte aan 
bedrijven die werkelijk ethisch integer 
zijn en daarom transparant en innovatief 
wat betreft hun businessmodellen en 
de relatie met hun klanten. Het anders 
organiseren van bedrijven en het anders 
aankijken tegen de levensduur van 
producten of materiaal bieden tal van 
mogelijkheden voor activiteiten. Evenals 
het besef van de economische waarde 
van integere klantrelaties. Zogenaamd 
afval, waardengedreven ondernemen  
en kwaliteit bieden commerciële alter  -
na tieven voor het lineaire verdienmodel.

OPTIMISTISCHE 
OPLOSSINGEN

zoeken naar waarde
Afval is een relatief begrip. Wat in de ene productie-
keten afval is, kan in een andere keten een grond-
stof zijn. Door dit te beseffen, kan logistiek worden 
aangepast om meer afval te voorkomen en kunnen 
nieuwe producten ontwikkeld worden. Culinair jour-
nalist Joël Broekaert beschreef in een serie columns 
het gebruik van een beest van kop tot staart voor 
de bereiding van zijn gerechten. Vier werknemers 
van Albert Heijn konden de dagelijkse voedsel-
verspilling niet langer aanzien en bedachten daarom 
Instock: restaurants in Den Haag en Amsterdam waar 
wordt gekookt met producten die niet meer worden 
verkocht in supermarkten, maar nog wel voldoen  
aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. 
Met een elektrisch busje halen ze de groente, fruit, 
aardappels en brood op bij Albert Heijn-filialen.  
Er is een gelijknamig kookboek dat vol staat met 
recepten voor producten die vaak blijven liggen, 
zoals overrijpe bananen en halve komkommers.  
Ook wordt erin uitgelegd hoe je via aloude metho- 
den je producten langer goed kunt houden: 
 inmaken, fermenteren, drogen, roken en konfijten. 
Ook medewerkers van Plus zijn gaan koken met 

dematerialisering
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winnaars van de Nationale Postcode Loterij 

het Franse Le Creuset wil producten voor de keuken maken die levenslang meegaan 

SEARCH TRENDSLATIONS de consument
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ingrediënten die tegen de houdbaarheidsdatum aan 
zijn en verkopen de ‘on the spot’ gemaakte gerechten 
in de supermarkt. Ruik geeft sinaasappelschillen  
een tweede leven. Zus en broer Noëlle en Boye 
ontwerpen en maken zelf parfums die helemaal 
plantaardig en duurzaam zijn, waardoor de geur 
dieper is dan die van synthetische parfums. De 
startup heet Ruik, het eerste parfum Verschil Eau 
d’orange. De Verspillingsfabriek in Veghel verzamelt 
rest stromen van leveranciers. In de fabriek worden 
daar producten van gemaakt. Deze zijn later onder 
de naam Barstensvol weer in de supermarktschappen  
te vinden. 

hogere doelen
Meer en meer bedrijven hebben duurzaamheid  
of eerlijk niet als onderdeel van hun beleid, maar  
als drijfveer. Daarbij gaat het in eerste instantie  
om waarde creëren voor de werknemers en klanten 
en een stevig kompas. David Holscher is met Roland 
de Witte oprichter van het inmiddels wereldwijd 

verkrijgbare theemerk Mr. Jones. Holscher: ‘Ik werkte 
als interim-manager, maar was ontevreden; ik was 
voornamelijk bezig met afbouwen in plaats van 
opbouwen.’ Met dit eerlijke theemerk wilden zij 
iets bijdragen. Zij laten zich niet leiden door winst-
potentie, maar door principes en hun doel is het 
aanpakken van misstanden in de productieketen.  
De Mr. Jonesmannen besloten het logo van Max 
Havelaar niet te gebruiken omdat ze het niet mooi 
vonden en vinden dat een eerlijk product de norm 
moet zijn. Niet iets waarmee je je moet profileren. 
Specialisterren is een testbedrijf voor software en  
is opgezet na een zeilreis rond de wereld door 
ICT-specialist Sjoerd van der Maaden. Het was hem 
opgevallen dat zijn jongste zoon met een vorm van 
autisme zich geweldig ontwikkeld had in dat jaar. 
Hij kreeg het idee om een bedrijf op te zetten waar 
mensen met een speciale behoefte tot hun recht 
komen door stress weg te nemen en positiviteit en 
vertrouwen voorop te stellen. Zijn idee is niet een 
apart bedrijf te zijn, maar wel wil hij het vaste  

De aarde beter achterlaten dan we 
haar aantroffen, dat is het nieuwe 
credo van Tim Cook, bestuurs voor-
zitter van Apple. Het technologie-
bedrijf beperkte zich in de jaren van 
Steve Jobs tot het promoten van losse 
producten als iPods, iPhones en iPads. 
In de bedrijfsstrategie van Apple komt 
de nadruk nu steeds meer op duur -
zaam heid te liggen. De recycling van 
iPhones en de bouw van zonne-
centrales zijn het bewijs voor deze 
groene ambities. Wereld wijd draait  
93 procent van de Apple-gebouwen  
op elektriciteit uit zon, wind en water. 
Hiermee verbruikt Apple volgens  
een recent Greenpeace-rapport de 
meeste duurzame energie in de 
elektronica sector.

Bas van Abel, uitvinder van de 
Fairphone, een verantwoorde smart -
phone die je zelf kunt repareren en 
upgraden als statement tegen de 
wegwerpcultuur, is tevreden over 
Apple’s volwaardige aandacht voor 
het milieubeleid. De duurzame 
productie van elektronica is voor 
bedrijven vaak duurder, toch kiest 
Apple voor vergroening. Ook grote 
merken als Apple en Sony zijn 
kennelijk gevoelig voor kritiek van 
NGO’s, media en consumenten.  
Als marktleider zet het bedrijf de 
standaard voor de industrie.

Van Abel vindt dat Apple pas echt  
een krachtig statement zou maken  
als het bedrijf minder telefoons zou 

maken en mensen langer aan het -
zelfde toestel zou proberen te houden. 
De markt beweegt langzamer hand 
deze kant op. Smart phones worden 
minder vaak vervangen en voor  
het eerst in negen jaar tijd dalen  
de verkoop cijfers van de iPhone.  
Het groene beleid opent de weg  
naar toepassingen die meer in het 
dagelijks leven staan. Apple zou 
volgens Van Abel minder moeten 
focussen op gadgets en meer op de 
ontwikkeling van diensten: medische 
apparaten zoals de fitness-functie van 
de Apple Watch, zelfrijdende auto’s  
en technologie voor het ‘smart home’.
www.trendslator.nl/trendslog
www.apple.com @apple
www.fairphone.com @fairphone

HET GROENE BELEID VAN APPLE
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het Finse Iittala biedt kwalitatief hoogwaardige producten en tijdloos, door de natuur geïnspireerd design
het Franse Le Creuset streeft naar het maken van producten voor de keuken die levenslang meegaan 
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keurslijf van het reguliere bedrijfsleven loslaten. 
Begonnen in 2010 werken er nu rond de dertig 
test operators, testengineers en testanalisten met 
autisme. Manifesto Nederland is een accountants-
kantoor dat zich wil inzetten voor ondernemingen  
die hun missie willen verwezenlijken, en wil niet 
werken met bedrijven met korte termijnplannen en 
een focus op winst. 

voor het leven
Door kwalitatief hoogwaardige producten te 
ont wikkelen kunnen bedrijven klanten bij hun merk 
betrekken en hun voetafdruk verkleinen. Het Scan-
dinavische Iittala maakt tijdloos, door de natuur 
geïnspireerd design dat levenslang meegaat. Op de 
website is te vinden hoe producten onderhouden 
moeten worden en oude ontwerpen zijn nog steeds 
in productie. Binnen het bedrijf werken vakmensen 
en ontwerpers samen en wordt kennis van generatie 
op generatie overgedragen. Ook het Franse Le  
Creuset streeft naar het maken van producten 
die mensen voor het leven gebruiken. Veel van 
de producten van Le Creuset hebben een levens-
lange garantie mits de producten met zorg worden 
behandeld. Zijn de gietijzeren pannen toch toe aan 
vervanging, dan zijn deze honderd procent herbruik-
baar. Interface ontwikkelde een modulair tapijt om 
mee te kunnen gaan met de veranderende eisen voor 
een werkplek. Losse tegels kunnen makkelijk worden 
vervangen en aangepast aan de specifieke ruimte 
door verschillende kleuren en texturen. In al het  
werk laat Interface zich inspireren door de natuur, 
zowel in het zaken doen, kiezen van grondstoffen  
als in het oplossen van ontwerpproblemen door 
Biomimetica toe te passen. Een methode die 
eeuwenoude strategieën van de natuur imiteert om 
ingewikkelde problemen op te lossen. Het bedrijf 
sprak zich uit over zijn duurzaamheidsmissie om  
in 2020 geen negatieve invloed meer te hebben  
op het milieu. 

verder lezen en kijken
Pol Bracke en Tom van Wassenhove 
Impactgedreven ondernemen – Aan de slag met 
sociale businessmodellen 
Academia Press 2015

Aaron Hurst 
The Purpose Economy – How your desire  
for impact, personal growth and community  
is changing the world 
Elevate 2014

Instock 
Instock cooking – Zet voedselverspilling op de kaart 
Karakter 2016

Willemijn Verloop en Mark Hillen 
Verbeter de wereld, begin een bedrijf –  
Hoe social enterprises winst voor iedereen creëren 
Business Contact 2014

www.tegenlicht.vpro.nl @vprotegenlicht
www.rau.eu @thomasrau
www.turntoo.com @turntoo_tweets
www.ah.nl @albertheijn
www.plus.nl @plussupermarkt
www.ruik.org 
www.hutten.eu/verspillingsfabriek @hutten_nl
www.startwithwhy.com @simonsinek
www.mrjones.org

SEARCH TRENDSLATIONS de consument

het Finse Iittala biedt kwalitatief hoogwaardige producten en tijdloos, door de natuur geïnspireerd design



Een aantal grote modehuizen heeft 
aangegeven niet meer met het tempo van 
de huidige mode-industrie mee te willen 
en kunnen doen. Creatieve processen 
hebben tijd nodig en nieuwe collecties 
kunnen niet non-stop geproduceerd 
worden. Ook modemerken willen iets 
anders dan het lineaire systeem en 
steeds sneller en goedkoper. Alternatieve 
initiatieven voor het huidige systeem wat 
betreft tempo, duurzaamheid, producten 
en diensten dienen zich aan. Hierdoor 
krijgen mode en het bezitten van kleding 
een andere betekenis. Mede door de 
mogelijke toepassing van technologieën 
in de industrie en een betrokken, 
makende consument. 

MODE MET EEN 
EIGEN RITME

systeem voorbij
Ontwerpers en labels stappen bewust uit het 
stramien van seizoenen, shows en de eisen van 
de retail. Zij willen volgens hun eigen tempo 
ontwerpen, maken en produceren en streven zo 
een voor mens en milieu minder uitputtend tempo 
na. Zij ontwerpen geen wegwerpmode, maar 
klassiekers en kwaliteitsproducten die mensen 
langere tijd willen dragen. Dit betekent niet dat 
de collecties nooit veranderen. Het betekent dat 
collecties op een andere manier worden opgebouwd 
en ontwikkeld. De Britse ontwerper Leo Brancovich 
spreekt over het evolueren van zijn collecties. Hij 
was de modeseizoenen en uitverkopen zat. Daarom 
lanceerde hij het seizoenneutrale label Black Rabbit. 
Nieuwe items worden niet per seizoen, maar pas als 
ze klaar zijn gelanceerd. Ook al heeft het merk een 
fysieke winkel, de collectie wordt online verkocht 
vanwege de eigen werkwijze. Ook bij Studio Elsien 
Gringhuis is het eigen ritme het uitgangspunt en 
worden geen complete nieuwe collecties ontworpen 
per seizoen. Het label werkt met een basic collectie 
die ‘Books’ worden genoemd en worden aangevuld 
met een aantal stijlen, de zogenoemde ‘Chapters’.

dematerialisering
SEARCH

het Tijdelijk Modemuseum over vernieuwing door technologische innovatie in Het Nieuwe Instituut
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Aparte items blijven zolang beschikbaar als de  
stof voorradig is. Hellofashion is een continue 
collectie van Monique van Heist-klassiekers en  
is voor ongelimiteerde tijd beschikbaar. 
www.blackrabbit.jp @blackrabbit_jp
www.elsiengringhuis.com 
www.moniquevanheist.com 

minder verspillen
Door de gehele productieketen onder de loep te 
nemen, worden er slimmere en betere manieren 
bedacht waarbij er minder of geen materiaal 
wordt verspild. Technologieën zoals 3D-scannen 
en -modelleren bieden de mogelijkheid geperso-
naliseerde ontwerpen te maken. Modetechnologen 
Laura Duncker en Karin Vlug van het HvA lectoraat 
Fashion Research & Technology presenteerden Smart 
Fashion Production en passen deze techniek toe. 
Ontwerper Simeon Morris onderzoekt het gebruik 
van 3D-bodyscanning voor rolstoelgebruikers. 
Ontwerpster Amber Slooten neemt dematerialisatie 
letterlijk en presenteert haar modecreaties virtueel 
met behulp van bepaalde software. Zo kan gekeken 
worden hoe de stof valt en beweegt. Anderen  
nemen restmateriaal als uitgangspunt en kijken  
of dit bruikbaar kan zijn als grondstof in de textiel- 
en kledingindustrie. Rothy’s maakt schoenen van 
plastic waterflessen. Het plastic wordt tot fila-
ment om een naadloze schoen mee te breien. 
In de schoenen industrie wordt veel van tevoren 
geproduceerd. Door het ‘printen’ zou deze schoen 
‘on demand’ gemaakt kunnen worden zodat er geen 
rest partijen overblijven. ReBlend wil ondraagbaar 
geworden textiel hergebruiken. Zij ontdekten dat  
er bruggen geslagen moeten worden tussen ontwer-
pers, labels en producenten die vaak naar elkaar 
wijzen als het gaat om stagnerende verandering. 
ReBlend wil dat veranderen door de hele keten te 
betrekken. 
www.hva.nl/create-it @hva
www.simeonmorris.com 
www.amberjaeslooten.com @amberjae93
www.rothys.com @liveseamlessly 
www.reblend.nl @anitadewit

huren, ruilen, repareren, maken
Tweedehands is al langer populair, zo laat onder 
andere de Facebookhit Amsterdam Yard Sale zien.  
In een paar jaar tijd groeide deze groep waar kleding 
verkocht en gekocht kan worden tot bijna 30.000 
leden. Maar naast tweedehands en ruilen wint ook 
het huren, zelf maken en repareren aan populariteit. 
Het Zweedse Filippa K verhuurt kledingstukken. 
Hiermee wil het merk ‘doorgeeffashion’ stimuleren  
en de consument bewust maken van duurzaamheid. 
Bij pakkenmerk DutchSpirit kan geleased worden, 
en wie een eerder aangeschaft pak terugbrengt 
na gebruik, ontvangt statiegeld. In het tijdelijke 
modemuseum in Rotterdam werden workshops 
aangeboden zoals borduren, de Japanse reparatie-
techniek Kintsugi en het repareren van wollen 
kleding. In het TextileLab Amsterdam (laboratorium 
voor mode, textiel en materiaal) zijn er iedere 
week open avonden waarop bezoekers zelf aan  
de slag kunnen in het lab om te experimenteren  
met materiaalontwikkeling, kleding ontwerpen 
en maken met behulp van digitale fabricage. Bij 
Mediamatic konden workshops vislooien gevolgd 
worden waarin van vissenhuiden (afvalmateriaal)  
een sterk leer gemaakt werd wat vervolgens gebruikt 
kon worden voor het maken van kleding of tassen.
www.filippa-k.com @filippa_k
www.dutchspirit.com @dutchspirit
www.tijdelijkmodemuseum.hetnieuweinstituut.nl  
@nieuweinstituut
www.waag.org @waag
www.mediamatic.net @mediamatic
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Tijdens de Amsterdam Denim Days 
2016 komen denimprofessionals van 
over de hele wereld samen in de 
Westergasfabriek. Anders dan bij de 
meeste beurzen komen de mensen 
niet per se om te verkopen, maar met 
name om hun ideeën te delen, te 
netwerken en te praten over waar  
ze tegenaan lopen in hun vakgebied. 
De beurs fungeert als een platform 
voor aanbieders in de denimindustrie. 
Er zijn niet alleen labels, accessoires 
en innovatieve technologieën, zoals 
waterafstotende denimstoffen te zien, 
maar ook de Denim City Academy  
is aanwezig. Deze opleiding biedt 
cursussen aan om een beter beeld  

te krijgen van de nieuwe mogelijk-
heden binnen de industrie.

‘WHY by Kingpins’, een kleine 
zuster beurs van Kingpins, organiseert 
seminars en panel gesprekken om 
dieper in te gaan op ‘branding’ in de 
denim industrie. Het platform wil zich 
hier mee omringen met branding-
professionals die het ‘waarom’ willen 
weten. Steeds meer bedrijven zijn 
afhankelijk van een professionele 
merkstrategie om zich te kunnen 
positio neren in de markt. Het creëren 
van een merkidentiteit geeft de 
moge lijkheid om het karakter van het 
merk in een oogopslag te portretteren. 

Dit is een fundamentele vaardigheid 
om op te vallen binnen een groeiende 
markt. ‘Why?’ is de kernvraag bij het 
stellen van doelen, bedenken en het 
definiëren van het DNA van een merk. 
Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen spelen  
een steeds grotere rol bij het bepalen 
van de waarden. De overkoepelende 
boodschap van het evenement is: 
wees klein, ken je markt, deel je 
ideeën, bouw een community op en 
wees verrassend.
www.trendslator.nl/trendslog
www.amsterdamdenimdays.nl 
@denim_days

WHY BY KINGPINS FUNGEERT ALS PLATFORM

‘Why by Kingpins’ biedt een platform voor denim- en brandingprofessionals
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concept en ontwerp Lonne Wennekendonk
Lonne Wennekendonk (1974) studeerde in 

1997 af aan de afdeling grafisch ontwerpen 

van de Academie van Beeldende Kunsten 

in Rotterdam. Studio Lonne Wennekendonk 

is opgericht in 1997 en bestaat uit een vast 

team van vijf ontwerpers. Menselijke verhalen 

vormen hun bron van inspiratie. De studio 

ontwerpt complete visuele identiteiten, maar 

ook boeken en affiches, waarbij ze de identi-

teit van de organisatie of het product van de 

opdrachtgever volop tot uiting brengen. Alle 

MOOD trendboeken, die verschenen vanaf 

2007, zijn van de hand van Lonne en haar 

medewerkers.

www.studiolonnewennekendonk.nl

 

ontwerp Marjon Bolijn
Marjon Bolijn (1987) studeerde grafisch  

ontwerpen aan de Willem de Kooning  

Academy te Rotterdam. In 2008 studeerde  

zij een half jaar aan de Academie van  

Barcelona (BAU Escola Superior de Disseny). 

Het kijkje in de keuken van een andere cultuur 

vond zij spannend. Haar interesse voor andere 

culturen werd gewekt, maar Nederland won 

opnieuw haar ontwerphart. Hier kan zij haar 

wijdse blik het beste vormgeven. In 2009 

rondde zij haar studie, na een stage bij studio 

Lonne Wennekendonk, zeer succesvol af  

en kon gelijk aan de slag bij de studio.  

Marjon maakte ook het ontwerp voor  

MOOD 11, MOOD 13, MOOD 14 en MOOD 16.

www.studiolonnewennekendonk.nl

Met dank aan Femke Ter Horst en  

Geesje Remijnse.

concept en beeld Hilde Roothart
Hilde Roothart (1966) richtte in 1997 het 

trendbureau Trendslator op dat zich bezig-

houdt met het onderzoeken en vertalen van 

trends naar strategieën en concepten, markten 

en merken. Hilde schreef samen met Wim 

van der Pol ‘Van Trends naar Brands’ (Kluwer 

2001), ‘Zien – Trends van vandaag, markten 

van morgen’ (Business Contact 2005) en 

'Goed Boek – Tien kansen voor een betere 

toekomst' (Kluwer 2010) met Irene Ras als 

co-auteur. Ze blogt en publiceert over trends 

en de toekomst en spreekt regelmatig bij eve-

nementen en congressen. Sinds 2010 werkt 

ze samen met een groep vooraanstaande 

trendwatchers aan de TrendRede.  

www.trendslator.nl

onderzoek en beeld Sanne Bovenberg
Sanne Bovenberg (1995) studeert Fashion 

& Branding aan het Amsterdam Fashion 

Institute. Tijdens haar specialisatie Brands & 

Innovation ontwikkelde zij een passie voor 

het onderzoeken van de beweegredenen van 

mensen in relatie tot mode. Ze kwam tot 

de ontdekking dat niet alleen het werken 

met mode, maar met name het observeren, 

onderzoeken en analyseren van de stemming 

in de maatschappij haar enthousiast maakte. 

Als trendonderzoeker bij Trendslator leert 

zij hoe onderzoek wordt verricht binnen de 

toekomstindustrie. In haar eigen toekomst wil 

zij zich verder ontwikkelen in het vak zodat zij 

haar ideeën een plek kan geven.

tekst Caroline van Beekhoff
Caroline van Beekhoff (1971) houdt zich al 

vanaf het begin van haar werkende leven met 

trends en het vertalen ervan bezig. Ze begon 

hiermee als new product development ma-

nager bij CSM, nadat ze afgestudeerd was in 

Bedrijfseconomie aan de UvA. Na strategisch 

werk bij enkele reclamebureaus ging ze in 

2002 onder eigen vlag advies geven; onder 

andere op het gebied van trends en strategie. 

Inmiddels onderwijst en schrijft ze hier ook 

over, op diverse ‘podia’ zoals Marketingonline.

nl, de HHS, de HKU, de TrendRede en voor 

MOOD. 

www.c-marketingstrategie.nl

tekst Jan Bletz
Jan Bletz (1962) studeerde geschiedenis aan 

de Universiteit aan Amsterdam en is journalist 

en mede-oprichter van trendbladen als eYe 

en Second Sight. Hij werkt aan redactionele 

formules en schrijft artikelen voor de zakelijke 

markt vanuit een technologische of financiële 

invalshoek. Onderwerpen lopen uiteen van 

duurzame energie tot mobiel betalen. Hij is 

vooral geïnteresseerd in wat consumenten-

trends betekenen voor bedrijven. 

www.janbletz.nl 

tekst Ista Boszhard
Ista Boszhard (1983) studeerde in 2006 cum 

laude af aan de afdeling Design & Styling van 

het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Ver-

volgens behaalde zij haar bachelor Algemene 

Cultuurwetenschappen aan de UvA in 2009 en 

haar master Sturing Creatief Ontwerp aan de 

Universiteit Utrecht in 2011. Ervaring deed zij 

op bij Trendslator en Mediamatic. Momenteel 

werkt zij als conceptontwikkelaar bij Waag 

Society en als docent aan de Hogeschool van 

Amsterdam en het AMFI.

www.istaboszhard.nl

tekst Angélique Heijligers
Angélique Heijligers (1971) studeerde in 

1998 af aan de Hogeschool Holland in twee 

studierichtingen, tijdschriftjournalistiek en 

conceptontwikkeling. Ze is freelance jour-

nalist en columnist voor allerlei publieks-

bladen (o.a. Women's Health, Yoga Magazine, 

Volkskrant Magazine en Vogue) en ze reist 

regelmatig voor inspiratie naar wereldsteden 

als Londen, New York, Parijs, Los Angeles en 

Tokio. Daarnaast is ze grondlegger van Stads-

wild en schreef ze in 2012 het boek 'Train als 

een oermens in de stad'. In 2014 verscheen 

haar tweede boek 'Stadswild – Leef als een 

oermens in de stad'.

www.angeliqueheijligers.nl

www.stadswild.nl

tekst Tom Kniesmeijer
Tom Kniesmeijer (1961) studeerde psycho-

logie, werkte kort als communicatietrainer, 

waarna hij de reclame in rolde als communi-

catiestrateeg bij FHV/BBDO en TBWA. Acht 

jaar lang was hij managing partner bij PPGH/

JWT. In 2006 richtte hij TKS op, van waaruit 

hij organisaties helpt om de vertaalslag te 

maken van toekomstvisie naar dagelijkse 

praktijk. Hij schreef de boeken ‘De Seizoenen 

van de Tijdgeest’, over de seizoensmatige 

ontwikkeling van de Nederlandse cultuur, en 

‘Het Matje’, over zingevingsfitness.

www.kniesmeijer.nl 

tekst Irene Ras
Irene Ras (1975) begon na haar studie 

Nederlands een carrière als nieuwsjournalist 

in Hilversum. Bijna tien jaar werkte ze als 

redacteur voor RTL Nieuws. Ze produceerde 

achtergrondverhalen over maatschappelijke 

ontwikkelingen en (culturele) trends. Bij 

Trendslator deed ze ervaring op als trendon-

derzoeker. Sinds 2009 schrijft ze freelance 

voor kranten en publiekstijdschriften. Samen 

met Hilde Roothart werkte ze aan ‘Goed 

Boek – Tien kansen voor een betere toekomst’ 

(Kluwer 2010).

www.ireneras.nl

MOOD 17 COLOFON


