
 
Samenvatting theorie week 17 
Bron: Van trends naar brands p. 9 t/m 24  

 
Inleiding 
 
Wat doet een trendwatcher? 
Trendonderzoekers zijn geen voorspellers maar voorstellers van de toekomst. Op basis van door hen 
ondervonden trends en ontwikkelingen geven zijn aan hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. 
Hoewel de toekomst niet voorspelt kan worden kan men op deze manier vat krijgen op trends. Bedrijven 
en organisaties spelen hier dan op in en zetten de trends naar hun hand. Dit is de Futuring-methode.  
Met deze methode kunnen trend vertaald worden, en kan een visie op de toekomst worden ontwikkeld. 
Het gaat hierbij niet om het voorspellen van de toekomst, maar om het inspelen op veranderingen. 
Hierdoor ontstaat een innovatieve bedrijfscultuur die veel voordelen oplevert.  
 

Hoofdstuk 1 Trends in soorten en maten 
 
1.1 Trends 
 
Wat is een trend? 
Trend wordt gedefinieerd als:  

§ Ontwikkelingslijn, met name het algemeen verloop van statistische cijfers.  
§ Het is een nieuwe mode, heersende toon. 

 
Definitie 1: Wetenschappers gebruiken het woord ‘trend’ meestal al ze het over ontwikkelingen hebben 
die zich in cijfers laten uitdrukken. De onderzoeken gaan over de groei van de economie, veranderingen 
in de samenlevingen, verkeersslachtoffers of werklozen. Dit zijn kwantitatieve gegevens. Doelend op de 
eerste definitie. 
 
Definitie 2: De tweede definitie is minder gemakkelijk in cijfers uit te drukken. Het gaat hier om 
sociologische en culturele ontwikkelingen. Deze laten zich omschrijven of verbeelden, maar zijn minder 
gemakkelijk aan te tonen. 
 
Trends kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Trends worden bepaald door factoren als: 
demografie, cultuur en economie. Bij het onderzoeken van trends wordt uit gegaan van drie 
trendniveaus: micro, maxi en megatrends. 
 
 
1.2 Trendfactoren 
 
Wat betekend het? 
Trendfactoren bepalen de richting waarin de maatschappij en het gedrag van de consumenten zich 
ontwikkelt. Er zijn zes trendfactoren te onderscheiden:  

1. Economie 
2. Demografie 
3. Technologie 
4. Politiek 
5. Cultuur en sociologie  
6. Ecologie 

 
Welke zijn er? 
1. Economie  
Bij de trendfactor economie gaat het om het verloop van de conjunctuur en het effect ervan op 
bestedingspatroon van consumenten. De koopkracht is afhankelijk van het inkomen, de prijzen, het 
spaargeld en het krediet. Wie trends op de hoogte wil brengen moet op de hoogte zijn van de 
belangrijkste trends op economisch gebied. 
 
2. Demografie  
Demografie is de bestudering van de bevolkingssamenstelling ten aanzien van de grootte, de dichtheid, 
de woonplaats, de leeftijd, het geslacht, het ras en de bezigheden ban de bevolking. Demografie is een 
factor die, nu de samenleving van de bevolking drastisch verandert, van grote invloed is.  



Een aantal demografische trends: 
§ Veranderde leeftijdsopbouw – de gemiddelde leeftijd neemt toe;  

o Mede door de baby-boom meer vergrijzing;  
o Behoefte aan onuitputtende energie en vitaliteit, je bent zo oud als dat je, je voelt;  
o Belangstelling voor klassieke muziek en opera toenemen;  
o Meer mensen brengen vakantie door in hotel of op een luxe cruiseschip;  
o Meer wandelen, fietsen, varen en golfen. 

§ Verandering in gezinsopbouw  
o Mensen trouwen later en krijgen minder kinderen;  
o Meer werkende moeders;  
o Mannen meer huishoudelijke taken op zich;  
o Traditionele rollenpatroon verschuift;  
o Stijging vrouwen die kinderloos zijn;  
o Stijging vrouwen alleen voor kind(eren) zorgt. 

§ Toenemende mobiliteit  
o Steeds meer mensen verlaten het platteland;  
o Senioren treken naar Zuid-Europa om te overwinteren;  
o Werken in het buitenland gemakkelijker. 

§ Toenamen beter opgeleide mensen  
o Verandering hoe mensen producten aanschaffen. 

§ Grotere verscheidenheid in afkomst en ras  
o Samenleving wordt steeds cultureler;  
o Stijging in jaren ’90 politieke vluchtelingen, asielzoekers en economische gelukszoekers. 
 
Technologie  
De technologische omgeving bestaat uit de krachten die leiden tot nieuwe uitvindingen en toepassingen 
ervan. In de vorige eeuw heeft technologie de wereld voorkomen verandert. Technologie is wellicht de 
sterkste kracht die onze toekomst bepaald. Ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie leveren voortdurend nieuwe producten op. Door de techniek zijn onze 
mogelijkheden vrijwel onbegrensd: we kunnen bijna alles maken. Helaas neemt de snelheid van 
technologie ontwikkelingen evenredig toe met economische risico’s. Voor de gebruiker geldt dat 
producten steeds complexer worden, maar steeds gemakkelijker in het gebruik. Niet de techniek op zich 
maar aspecten als veiligheid, snelheid, gemak en inzichtelijkheid worden steeds belangrijker. 
 
Politiek 
De trendfactor politiek betreft invloed van de politiek op de maatschappelijke ontwikkelingen en het 
gedrag van mensen. De politieke omgeving bestaat uit wetten, overheden en actiegroepen, die 
organisaties en individuen in de maatschappij beïnvloeden en beperken. Er is sprake van een 
verschuiving van macht en verantwoordelijkheid van de overheden naar maatschappelijke 
belangenorganisaties en groeperingen. Organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en 
Natuurmonumenten hebben genoeg leden om de besluitvorming te beïnvloeden. 
 
Cultuur en sociologie  
De factoren sociologie en cultuur staan voor de waarden en overtuigingen van een samenleving en de 
houding van mensen ten opzichte van de maatschappij. De sociaal-culturele omgeving bestaat uit 
krachten die elementaire waarden en de perceptie, de voorkeuren en het gedrag van de mensen 
beïnvloeden. De samenleving waarin mensen opgroeien, vormt zijn of haar overtuigingen en waarden. 
 
Primaire basisovertuigingen: hebben een hoge mate van bestendigheid. Ze worden van de ene 
generatie op de andere overgedragen. Secundaire waarden: verschuiven in de loop van de tijd. 
 
De belangrijkste sociaal-culturele waarden van een maatschappij komen tot uitdrukking in het beeld dat 
mensen hebben van zichzelf en van anderen, organisaties, van de maatschappij en van de wereld. 
 
Ecologie  
De trendfactor ecologie heeft betrekking op de natuurlijke omgeving. Sinds de jaren ’60 is de houding 
ten opzichte van de consumptiemaatschappij kritischer geworden en het milieubewustzijn is de laatste 
decennia onmisbaar gegroeid.  
Op ecologisch gebied overheersen de volgende ontwikkelingen: 

§ Bewuster omgaan met het gebruik en verbruik van grondstoffen;  
§ Het gebruik van niet vernieuwbare grondstoffen(olie en steenkool) veroorzaken allerlei 

problemen voor  de natuurlijke omgeving en de gezondheid van de bevolking;  
§ Nieuwe vormen van energie ontwikkelen   

 
 
 



1.3 Trendniveaus   
We onderscheiden drie niveaus: micro-, maxi- en meganiveau. Deze niveaus verschillen in omvang, 
termijn en mate van abstractie. De microtrend (markttrend) beweegt zich op markt- of brancheniveau. Er 
is sprake van een maxitrend als de consument centraal staat en megatrends bewegen zich op 
maatschappelijk niveau. De verschillende niveaus spreken ieder op hun eigen gebied verschillende 
waarden aan.  
 
Welke zijn er? 
Microtrends  
Bij microtrends gaat het om marktwaarden. Deze waarden komen overeen met de domeinspecifieke 
waarden zoals die worden beschreven door Floor en Van Raaij in marketingcommunicatiestrategie. Ze 
zijn namelijk van toepassing op een bepaalde productcategorie of branche.   
 
Bij het ontwikkelen van nieuwe marketing- en communicatieconcepten spelen zowel microtrends als 
marktwaarden een rol. Het is van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen 
onveranderlijke marktwaarden en veranderlijke microtrends. Onder invloed van trends verschuiven 
onveranderlijke marktwaarden maar de kernwaarden van productcategorieën veranderen niet of 
nauwelijks.   
 
Bij marktwaarden kan onderscheid gemaakt worden tussen functionele (instrumentele waarden) en 
affectieve (symbolische waarden) worden gemaakt. Functionele waarden, zoals hoeveelheid, grootte, 
snelheid en vermogen, zijn meetbaar. Affectieve waarden, zoals status, schoonheid en comfort zijn 
minder gemakkelijk te meten.   
 
Maxitrends  
Bij de maxitrend is de consument de bepalende factor. Het gaat niet om de producten maar om het 
gedrag van de consument, om verlangens en voorkeuren, wensen en behoeften. Daarbij is de 
maxitrend abstracter dan de microtrend. De maxitrend heeft een langere levensduur dan de microtrend, 
vijf tot tien jaar. Het gaat hier om veranderingen in de belevingswereld van de consument. 
Trendfactoren hebben invloed op de maxitrends. Voorbeeld: tijdens de economische recessie wordt de 
levenshouding pessimistischer, mensen stellen zich behoudender op.   
 
Een maxitrend gaat om consumentenwaarden. Kenmerkend voor consumentenwaarden is dat ze niet 
aan een product gerelateerd zijn maar een algemene behoefte beschrijven. Het gaat om waarden als: 
vriendschap, veiligheid, zekerheid en zorgzaamheid.   
 
Sommige waarden worden van de ene generatie op de andere generatie overgedragen. Dit zijn 
generationele waarden. Groepswaarden zijn waarden die tot uitdrukking komen in subculturen. 
Individuele waarden zijn die samenhangen met een gebeurtenis en omstandigheid die individueel van 
aard zijn.  
 
Consumentenwaarden worden ook eindwaarden genoemd, omdat het hierbij gaat om de waarden van 
de (eind)gebruikers. Consumentenwaarden zijn minder veranderlijk dan marktwaarden, maar 
veranderen sneller dan universele, maatschappelijke waarden. 
 
Megatrends  
Megatrends zijn maatschappelijke ontwikkelingen die het niveau van de individuele consument 
overstijgen. Ze hebben ene maatschappelijk en universeel karakter. Megatrends zoals vergrijzing, 
individualisering, emancipatie, globalisering en technologisering duren tien tot dertig jaar. Het zijn de 
brede maatschappelijke trends die grote invloed hebben op het leven van iedereen die deel uitmaakt 
van de samenleving. 
In vergelijking met micro- en maxitrends liggen megatrends het dichts bij de trendfactoren. 
 
 

Samenvatting theorie week 17 
Bron: Trends herkennen, begrijpen, gebruiken, creëren § 2.3.1 t/m § 2.4.1 
 
Wat is een macrotrend?  
De term macrotrends (of wel tendensen genoemd) heeft niets met hun omvang te maken, maar eerder 
met de sporen die ze nalaten in de maatschappij. De langzame ontwikkeling (toename, groei) zorgt 
ervoor dat we onbewust worden meegesleurd en ze als vanzelfsprekend ervaren. Het is pas vele jaren 
later dat we ons bewust worden van wat ons is overkomen. 
 



Een macrotrend verandert langzaam het normen- en waardepatroon van onze samenleving. Typerend 
van een macrotrend is dar die pas kan worden waargenomen wanneer deze het significant reeds 
voorbij is en dus eigenlijk al onstuitbaar is geworden. 
 
Trendgoeroes houden zich voornamelijk bezig met microtrends. De levensduur van een macrotrend kan 
enorm variëren. Als indicatie moet je rekening houden met periodes van 15 tot 50 jaar. 
 
Wat is een minitrend?  
Minitrends zijn de takken van de macro boom, een van de verschijnings- en verspreidingsvormen van 
een macrotrend. Een minitrend geeft minder richting aan ons leven dan een macrotrend, maar is daar 
en tegen weer beter waar te nemen. 
 
Minitrends zijn interessant doordat ze veel gemakkelijker waarneembaar zijn, kunnen ze ons helpen bij 
het zoeken naar..en het herkennen van de onderliggende macrotrend. De gevolgen zijn voelbaar binnen 
meerdere sectoren, groepen en landen. Minitrends hebben een levensduur tussen de 5 en 15 jaar. 
 
 
Wat is een microtrend?  
Microtrends zijn de bladeren van de macro boom. Microtrends vinden we terug op product niveau of als 
kleinschalige symptomen (mode, hypes, rages). Microtrends vervelen snel en worden minder belangrijk 
naarmate de tijd verstrijkt en de verspreidingsfactor groter wordt. De levensduur ligt tussen de 1 en de 5 
jaar. 
 
Velen denken ten onrechte dat je een trend kunt voorspellen. Een trend voorspellen is echter bijna 
onmogelijk. Een trend herkennen is een kunst. In de media worden trends veelal onderverdeeld in 
kortdurende vluchtige hypes, hits, rages en de wat langer lopende trends worden aangeduid als 
tendensen. De meer commerciële trends vaal onder de noemer Mode en worden door trendgoeroes 
onderverdeeld in kort- en langslopende trends, lokale en nationale trends, internationale trends, dure en 
goedkope trends. 
 


