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V O O R WOORD
Coolhunters op jacht naar cool stuff. 

In het kader van de Cross Cultural Analysis en 

Cultural Brailling zijn we in een groep van vijf 

personen aan de slag gegaan met dit Cool-

hunt verslag. De coolhunts waar dit verslag 

voornamelijk op gebaseerd is vormen ver-

schillende trendclusters. 

Deze coolhunts zijn afkomstig van de web-

site signs-seeds.com, waar wij en andere mi-

nor studenten deze geplaatst hebben. Dank 

voor de lessen van Carlijn Naber en de be-

geleiding hierin. Daarnaast spreken wij graag 

ook een woord van dank uit naar Carl Rohde, 

van wie wij interessante en leerzame colleges 

met betrekking tot de verschillende onderw-

erpen in dit verslag hebben gehad.

Met vriendelijke groet, 

Mariska Bors, Ron van Iersel, Serena Vakkert 

Lori van Gurchom, Joost van de Kreeke

Eindhoven, 16-5-2015



0504

INL .

C O O L  REPORT
What’s it all about. Alles over dit rapport in het kort. 

Op het gebied van de trends Open World, 

Togetherness, Involvement en Shifting Iden-

tities, komen in dit verslag acht trendclusters 

naar voren. Dit houdt in dat er twee per trend 

zijn uitgeschreven. 

Onder Open World zijn hiervoor twee namen 

en dus ook onderwerpen, dit zijn ‘Comfuture’ 

en ‘Artifical Care’. Togetherness gaat over 

de twee onderwerpen ‘The new Bonding’ 

en ‘Sharing is Caring’. De trend Involvement 

houdt ‘Flex-Ability’ en ‘Dare to interact’ in. 

Tot slot bestaat de trend Shifting Identities 

uit ‘Bravolution’ en ‘Younique’. Met gebruik 

van de Cross Cultural Analysis methode 

wordt dit zeer uitgebreid toegelicht in de 

hoofdstukken verderop. 

De hoofdstuk indeling bestaat als volgt. Een 

korte inleiding en omschrijving per trend, 

waarna de twee clusters toegelicht worden. 

Daarnaast zijn ook de beste coolseeds of the 

new van alle groepsleden gekozen en kort 

toegelicht in dit verslag, dit zijn er dus vier 

per persoon. Tot slot is het belangrijk om op 

de opmaak te letten van dit verslag. Deze vis-

ualiseert de trends en clusters.
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O P E N  WORLD
We work harder, make longer hours for little money.

De BRICS landen zorgen voor grote concurrentie in deze platte wereld.

FLAT FLAT WORLD

De trend Open World gaat over het vervagen 

van grenzen en over het samenkomen van 

landen en culturen door het internet. Dit gaat 

bijvoorbeeld over het nieuwe kennisniveau 

van Aziatische landen, waardoor hierin wein-

ig verschil blijft bestaan tussen de expertis-

es van hoogontwikkelde mensen in bijvoor-

beeld West-Europese landen. We staan niet 

langer meer aan de top.

De concurrentie van westere landen met de 

BRICS landen (Brazillië, Rusland, India en 

China) is pittig. De vraag hierbij is hoe wij 

als westerse professionals ons blijven onder-

scheiden van bijvoorbeeld de Chinezen, die 

steeds meer op hetzelfde niveau komen. Ze 

werken harder, maken meer uren, voor mind-

er geld. De twee nodige eigenschappen om 

te kunnen concureren zijn creativiteit en in-

novatie. Hierdoor worden verschillen tussen 

inkomensklassen binnen bevolkingsgroepen 

echter wel groter. 

Door deze verandering zijn de cool seeds 

of the new op een bepaalde groep gericht. 

De vier groepen die besproken zijn, zijn: de 

upperclass (allerrijksten), elite en met veel 

kennis (boven gemiddelde inkomens), groot-

ste deel van de samenleving met gemiddeld 

inkomen (Ryan-air society) en the poorest 

people, het arme deel van de bevolking.

“It ’s a 

flat 

flat 

world .”

NR. 1
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PAVEGEN KINETIC FLOOR

Pavegen is een innovatief tech-

nisch bedrijf uit London dat 

koolstofarme energie tegels 

ontwikkelt en produceert. Deze 

tegels zetten energie van voet-

stappen om in elektriciteit. 

Pavegen technologies zijn 

wereldwijd in verschillende 

smart cities geplaatst. De vloer-

en zijn geïntergreerd met Social 

Media, kunnen helemaal gecus-

tomized worden, zijn gemaakt 

van gerecycled materiaal en ze-

nden draadloos, live data over 

de stad. De energie kan worden 

opgeslagen in batterijen, of ge-

bruikt worden om applicaties te 

voorzien. 

De verwachting is dat deze vlo-

eren in de toekomst smart cities 

voorzien van duurzame energie.

CHARGING FURNITURE

De technologie is dusdanig 

ontwikkeld dat er mede dankzij 

het internet steeds meer concur-

rentie komt in de design wereld. 

Er zijn steeds meer landen die 

met goede designproducten op 

de markt komen. 

Bij deze coolseed is een tech-

nologie ontwikkeld waarbij je 

smartphone opgeladen kan 

worden door het oplaadsysteem 

dat verwerkt zit in de meubels. 

Wat betekend dat je geen oplad-

er of snoeren meer nodig hebt! 

Voor nu is deze ontwikkeling 

voornamelijk in lampen en tafels 

toegepast maar in de toekomst 

kun je op iedere plek op ieder 

moment je smartphone, tablet, 

laptop voorzien van nieuwe en-

ergie..

3D FOODPRINTING

De Foodini is een 3D printer dat 

verschillende etenswaren kan 

produceren. 

De machine kan natuurlijk niet 

alles printen wat je wilt, maar 

wel een breed scala aan har-

tige en zoete gerechten. Het 

kan bijvoorbeeld een perfecte 

ronde pizza deeg met een laa-

gje saus samenstellen, de rest 

moet de consument zelf bereid-

en. Het bedrijf heeft de Foodini 

bedacht omdat ze graag willen 

dat mensen weer gezonde ingre-

diënten gaan gebruiken. 

Het spaart tijd en is handig, om-

dat mensen die niet goed kun-

nen koken, nu ook mooie gere-

chten kunnen maken. De Foodini 

kost 1300 dollar, dus het is meer 

een luxe product.

MICRONAALD PLEISTER

Micronaald pleister voor pijn-

loze vaccinaties. 

Samen hebben het Georgia 

Institute of Technology en het 

Centers Disease Contral and Pre-

vention een pleister ontwikkeld 

die de pijnlijke vaccinatienaald 

voor eeuwig zou doen vergeten. 

Het is namelijk een pleister 

om jezelf in te enten tegen bi-

jvoorbeeld de mazelen. Dit zou 

het voor veel individuen veel 

makkelijker maken om zichzelf 

te laten vaccineren.

C O O L S E E D S
Cool seeds of the new.

De coolseeds van onze groep beschreven en daaruit één beste gekozen.

THE SKY IS NOT THE LIMIT

Ruimtereizen voor de upperclass, voor de al-

lerrijksten. Dit voorbeeld is een letterlijk voor-

beeld van open World en van grenzeloosheid. 

Sky is not the limit anymore, hoe zal in dit 

geval de toekomst eruit gaan zien? Misschien 

gaan we over honderd jaar wel allemaal op 

vakantie naar de maan. 

Deze seed is een mooi uiterste van deze trend 

op het gebied van maatschappelijke verschil-

len. Dit soort reisjes zijn op dit moment enkel 

weggelegd voor hele rijke mensen. Een tripje 

van ongeveer een uur kost bijna een ton. 

Met een terugblik op de inleiding van deze 

trend past deze seed niet zo goed bij het 

eerste stuk over het vervagen van culturen en 

landelijke verschillen, maar wel bij het verva-

gen van grenzen (bij een letterlijke opvatting). 

Daarnaast pas het bij de verdeling van de bes-

chreven vier groepen om deze trend beter te 

begrijpen en mee te werken.

# 1



1312

WHAT

Machines nemen al twee eeuwen onze 

taken over. De intelligentie van machines 

overstijgt het menselijk brein. Wetenschap 

en geneeskunde vormen een belangrijk 

duo. Er vindt nu een verandering plaats. 

Naast het werken, krijgen robots ook steeds 

meer een verzorgende, humanitaire taak.

De ontwikkeling van robots leidt er tot 

dat ze steeds meer taken van de mens 

overnemen. Van automatisering in 

fabrieken, tot eenvoudige dagelijkse taken. 

Nu verschijnen er ook steeds meer robots 

in de zorg. Kan een robot het werk van 

een zorgverlener wel overnemen? Is daar 

behoefte aan? Het levert veel nauwkeuriger, 

efficiënter en preciezer werk op en dat is 

van groot belang in de zorg. Menselijke 

fouten worden voorkomen, maar daarnaast 

is er geen menselijke emotie en ethisch 

besef. Het is een nagemaakte, kunstmatige 

zorg. Ookwel, Artificial care. 

A R T I F I C I A L  C A R E
Machines nemen de zorg over. Daardoor wordt zorg steeds onpersoonlijker,

hoewel juist de zorg van mensen om persoonlijkheid vraagt.

toekomst Robots nemen het werk 

 van zorgverleners en 

 artsen over. Kunstmatige 

 Intelligentie neemt over.

heden Apparatuur wordt 

 steeds geavanceerder. 

 Verschillende operaties 

 worden uitgevoerd door 

 robotarmen waardoor er

 veel preciezer en secuur  

 gewerkt kan worden. 

 Automatisering groeit.

verleden De Industriële revolutie

 (19e eeuw) en elektric-

 iteit (20e eeuw) zorgen  

 voor grote ontwikkelin-  

 gen van apparatuur 

 (X-ray) ter ondersteuning 

 van geneeskunde.

Multi funct ioneel 

Onpersoonli j k

Gezondheid

Nauwkeurig
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DIGI ZORG / destep

Zorgconsumenten worden vanuit huis online 

begeleid/geholpen met hun aandoening 

of ziekte. Bijvoorbeeld met een online vid-

eoconferentie in het bijzijn van de patiënt, 

voor overleg tussen een huisarts en een 

specialist. Een voorbeeld hiervan is Mijn-

Zorgnet. Deze dienstverlenende organisatie 

brengt  patiënten, mantelzorgers en profes-

sionele zorgverleners samen en creëert een 

groot kennisnetwerk in de vorm van forums, 

wiki’s, blogs en het delen van bestanden.

ICT INTEGRATIE / destep

De inzet van informatie- en communicati-

etechnologie (ICT) is steeds aan orde in de 

gezondheidszorg. Dit is vanwege de grotere 

technologische mogelijkheden en de groe-

iende vraag naar zorg in combinatie met de 

grotere schaarste aan personeel en middel-

en. 

ICT  verbeterd en versnelt de processen in 

de zorg, maar verandert ook de onderlinge 

relaties en manier van communiceren. Af-

standen worden verkleind en informatie is 

toegankelijk en kan eenvoudig en snel terug 

gevonden worden.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE / destep

Kunstmatige Intelligentie (AI, Artificial In-

telligence) zorgt ervoor dat apparatuur en 

machines meer menselijke taken kunnen 

worden ingezet. Het maakt het mogelijk om 

analyses te kunnen doen. Op termijn wordt 

AI toegepast bij robots die op verschillende 

sectoren taken gaan overnemen. Voor de 

zorg betekent dit dat o.a. diagnoses, oper-

aties en verzorging goedkoper en doeltref-

fender kunnen worden uitgevoerd. 

WEARABLE TECHNOLOGY / destep

Voor de consument zijn er talloze diag-

nose-devices op de markt. Daarmee worden 

allerlei zaken meetbaar en inzichtelijk. Denk 

aan monitoring van hartritme, bloeddruk, 

oor controles en oogcontroles op afstand tot 

aan Lab on a chip technologie om analyses 

te kunnen doen van urine, bloed etc. Zo is 

het mogelijk door draagbare technologie om 

zelf constant bewust te zijn van je fysieke 

toestand, gezonder te leven en dit als pre-

ventie middel in te zetten.

ROBOWORLD / destep

Er is steeds meer interactie tussen mens en 

technologie. Robots nemen stap voor stap al 

het fysieke werk over. Er zijn al verschillende 

humanoïde robots ontwikkeld die eruit zien 

als mensen en kunnen helpen in de zorg, als 

personal trainer of in de beveiliging.

“De revalidatiesector, die is gericht op func-

tioneel herstel van mensen met fysieke, 

mentale en cognitieve beperkingen, verwa-

cht veel robotica-ontwikkelingen voor in de 

kliniek zowel als thuis. Robottechnologie 

kan dienen als (semi-)autonoom diagnose- 

en revalidatiehulpmiddel bij tijdrovende en 

arbeidsintensieve vormen van één-op-één 

therapie. En de markt van robots voor so-

ciale interactie met mensen, bijvoorbeeld 

kinderen met autisme of ouderen met de-

mentie, is sterk groeiende.”

WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren; onpersoon-

lijk, gezondheid, multifunctionaliteit en nau-

wkeurigheid onderbouwd met behulp van de 

DESTEP analyse. 

VERGRIJZING / destep

Vergrijzing is een mega trend en brengt een 

aantal issues met zich mee. Zo is er een 

toename van het aantal chronische aandoe-

ningen. Denk hierbij aan ouderdomsziekten 

zoals diabetes, zwakke gewrichten en de-

mentie. Tevens zijn gepensioneerde senioren 

gewend aan een kwalitatief goed leven en 

is de vraag naar kwalitatief hoogwaardige 

zorg groot. Daarmee stijgen ook de gemid-

delde zorguitgaven. Tegelijk loopt door de 

crisis de personele bezetting in de zorg ter-

ug. Voor de toekomst is het belangrijk dat 

met hoogtechnologsiche innovaties voor de 

medisch sector effectievere en betere behan-

delingen kunnen worden aangeboden. Ook is 

van belang dat de behandelingen betaalbaar 

moeten zijn, zodat de kwaliteit van leven van 

patiënten en zorgbehoevende verhoogt.

Denk hierbij aan intelligente medicijntoedi-

ening tot medische en zorgrobots en intelli-

gente prothesen.

BEZUINIGINGEN IN DE ZORG / destep

De vraag naar zorg en de zorguitgaven neemt 

toe. Het aanbod van zorg wordt echter bep-

erkt door de krappe arbeidsmarkt, beperkte 

productiviteitsontwikkeling en de noodzaak 

om de kosten in de hand te houden. Door de 

recessie zijn kostenbesparende innovaties 

voor  verbetering van de arbeidsproductivite-

it  en zorg van groot belang.

INDIVIDUALISERING / destep

Mensen zetten zichzelf en hun beleving 

steeds meer op de voorgrond. Ze vinden hun 

eigen beleving belangrijker. Dankzij social 

media hebben ze een stem die heel ver kan 

reiken. Daarnaast gaan ze bewuster om en 

zijn veel bezig met zelfontplooiing. Individu-

alisering is positief voor de eigen ontwikke-

ling, maar kan ook negatief werken doordat 

steeds meer mensen alleen en eenzaam 

worden. Ze sluiten zich onbewust af voor hun 

omgeving en worden egocentrisch.
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WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, ofwel cool seeds of the new, 

vormen samen onderdelen van het cluster 

“Artificial Care”. Dit is volgens the three 

times rule. Drie bevinden zich in de zorg-

sector en drie in andere sectoren. 

ROBO DOCTOR  / sector zorg

Uit onderzoek blijkt dat de Da Vinci robot 

chirurg betere prestaties neer kan zetten 

dan traditionele operaties. Dankzij de 

vergrootte precisie en nauwkeurigheid 

voert deze metalen chirurg de meest deli-

cate en complexe operaties uit.

Het systeem bestaat uit vier robot armen, 

een hoge resolutie 3D scherm dat 10x kan 

inzoomen en operatieve instrumenten. Da 

Vinci wordt aangestuurd door een chirurg 

en een computer. In de toekomst zal deze 

dure machine vervangen worden door zelf 

opererende, kostenefficiënte robots.

MEDICAL IPHONE / sector zorg

Apple wil een bijdrage leveren aan medisch 

onderzoek. Daarom hebben ze ResearchKit 

ontwikkeld. Dit is een framework op basis 

van opensourcesoftware waarmee onderzo-

ekers en ontwikkelaars eenvoudig medische 

apps kunnen ontwikkelen. Want, zoals Ap-

ple benoemt ‘Niets is zo belangrijk als onze 

gezondheid’.

Met de ResearchKit kun je overal en altijd 

je gegevens monitoren en mogelijke ver-

banden ontdekken tussen je symptomen en 

dagelijkse activiteiten als eetgewoonten en 

beweging. En hoe meer mensen gegevens 

delen, hoe meer informatie beschikbaar 

wordt.

Met de geavanceerde sensoren zoals een 

versnellingsmeter, barometer en gyroscoop 

kan iPhone zeer nauwkeurig gegevens met-

en. Het werkt dus als een wearable technol-

ogy

ROBEAR NURSE / sector zorg

Japan heeft een nieuwe manier geïntrodu-

ceerd om voor ouderen te zorgen. In Japan 

is het al jaren een issue dat vergrijzing zorgt 

voor een snel groeiende oude generatie 

terwijl het geboorte aantal daalt. Daarom 

hebben ze de ‘Robear’ geïntroduceerd. Dit is 

een robot verpleegkundige met het gezicht 

van een beer.

Het Japanse research instituut Riken heeft 

deze beer ontwikkeld. Er is nu een derde 

prototype. Robear is sterk en voorzichtig 

tegelijk. Het kan een gewicht van 140 kilo 

heffen. Dit helpt om de patiënten in en uit 

bed te tillen, of uit een stoel te helpen. Het 

kan ook snel en precies bewegen waardoor 

het door smalle ruimtes en deuren kan gaan.

In de toekomst zullen er meer types van 

Robear verschijnen die mensen op kunnen 

helpen met behulp van kracht en zachtaar-

dige hulp.

HIGH-TECH HOTEL / sector recreatie

Het Henn-na (betekent vreemd, of anders) 

Hotel in Nagasaki, Japan trekt veel aan-

dacht vanwege de innovatieve manier van 

een hotel runnen. Het hotel heeft namelijk 

10 mensachtige-robots in dienst.  Deze zijn 

te vinden achter de incheckbalie als recep-

tioniste, ze brengen je bagage naar boven, 

maken kamers schoon, verzorgen de was en 

doen nog vele andere taken. De fabrikant 

van de robots is Kokoro. 

Naast de robots, is ook het hotel zelf hele-

maal hightech. Zo is er gezichtsherkenning 

om de kamers van gasten te openen en een 

systeem dat de lichaamstemperatuur op-

meet en de kamer temperatuur daarop aan-

past. Daarnaast loopt het hotel op zonener-

gie en is energiezuinig.

Dit hotel is het begin van vele. De hotelketen 

wil namelijk nog 1.000 gelijksoortige futuris-

tische hotels bouwen wereldwijd.

ROBOCOP / sector beveiliging

In Sillicon Valley is sinds kort een Robocop 

van 1,5 meter op patrouille. Deze robot be-

waakt en heeft ingebouwde speakers, cam-

era’s, microfoons, laser scanners, warmte 

meters, GPS en sensoren. Ze worden ook wel 

Knightscope K5 Autonomous Data Machines 

genoemd en zijn ontworpen door een robot 

fabriek, Knightscope uit California. 

Ze zijn geprogrammeerd om ongewoon 

gedrag te signaleren en alarm te geven. In 

de toekomst zullen de robots ook geplaats 

worden in scholen, winkelcentra, casino’s, 

vliegvelden, havens, en stadiums. 

Het zijn vervangers voor menselijke bewak-

ers, en voorkomen conflicten die mensen 

wel zouden kunnen krijgen. Daarnaast kun-

nen ze ingezet worden in gevaarlijke situ-

aties. Dit reduceert gevaar voor mensen en 

geeft meer controle over situaties. 

TEACHING ROBOTS / sector educatie

Zwitserse en Portugese wetenschappers 

hebben een nieuw leerprogramma ontwik-

keld dat kinderen helpt beter te leren schri-

jven. Bij het programma leren kinderen 

robots letters van het alfabet schrijven. Dit 

bleek een succesvolle methode te zijn.

De robots zijn zo geprogrammeerd dat ze 

in het begin slecht schrijven. Met hulp van 

kinderen kunnen ze leren. Deze nieuwe 

technologische techniek van leren motiveert 

kinderen op een speelse manier om samen 

te werken met robots en daarbij ook zelf te 

leren. Zo versterken ze elkaar.

Deze ontwikkeling in het onderwijs geeft 

kinderen meer plezier in het leren, maar ze 

nemen tegelijkertijd hun taak ook serieus. 

In de toekomst kunnen doorontwikkelde  

robots meerdere taken overnemen in het 

onderwijs en kinderen spelenderwijs leren.
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WHEN

Artificial Care is in het begin van een grote 

ontwikkeling. Hierbij spelen de onderwer-

pen; robotisering, technologie en individ-

ualisering een rol. Hier staan de ontwikke-

lingen op kort termijn en de toekomstvisie 

op lang termijn omschreven.

KORT TERMIJN

De mens heeft zich volledig aangepast aan 

technologie. Digibeten zijn zeldzaam. Er is 

veel interactie met de omgeving waarin 

technologie geïntegreerd is. We dragen 

apparatuur in onze kleding en accessoires. 

Applicaties doen constante metingen en 

vertellen wat we nodig hebben, waar-

door we op de hoogte blijven van onze 

lichamelijke gesteldheid. Mensen gaan 

bewuster en gezonder leven. Dit heeft als 

gevolg minder ziekte. 

Apparaten en robots zien er steeds 

menselijker uit en nemen dagelijkse taken 

en zware arbeid over. We laten ons verzor-

gen door machines. Ze maken het leven 

een stuk makkelijker. De drempel tot toe-

passing en gebruik is heel laag. Het voelt 

als een natuurlijke interactie. Technologie 

is volledig geaccepteerd en voelt vertrou-

wd. Hierdoor gaat het gebruik toenemen. 

 

LANG TERMIJN

Door techniek hoeven we steeds minder te 

werken. Robots doen alles voor ons en ze on-

derhouden zichzelf. In de ouderenzorg werk-

en humanoïde (menselijke) robots. Ze zijn 

sterk en handelen naar de behoeftes van de 

patiënt. Daarnaast zijn een leuk gezelschap 

voor spelletjes en conversaties. Kinderen 

hoeven niet meer naar school, maar krijgen 

thuis les van hun huisrobot die alles onder-

houdt. We wonen in smarthuizen die volle-

dig zelf opereren en zich aanpassen op jouw 

wensen/behoeftes. 

Orgaandonoren zijn niet nodig, de meeste 

mensen bestaan uit geprinte, intelligente 

organen. Hierdoor zijn ze veel sterker. Ziek-

enhuizen bestaan niet meer, er zijn alleen 

nog kleine praktijken met robotchirurgen die 

mensen “repareren”. Mensen zijn superge-

zond en onsterfelijk. Ze kunnen er zelf voor 

kiezen wanneer ze klaar zijn om te “gaan”.

WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van Artificial Care zijn de innovatieve, 

beginnende geneeskundigen en weten-

schappers. Ze zijn nieuwsgierig en durven 

te experimenteren. Kortom, de jonge pro-

movendus.

De jonge promovendus zijn beginnende 

specialisten in wetenschappelijke en 

anatomische kennis en vaardigheden. 

Ze handelen bewust en hechten waarde 

aan een hoge status. Deze groep is net 

afgestudeerd en staan aan het begin 

van hun carrière. Daarvoor zijn ze zeer 

gedreven. Een sterk netwerk is voor hun van 

groot belang. 

Het zijn geneeskundigen en wetenschappers 

tegelijk. Zij leveren nieuw kennis en 

technieken aan die de geneeskunde 

verder vooruit helpen. Innovaties helpen 

de promovendi naar de top van hun 

wetenschappelijke carrière.

De kenmerken van de jonge promovendus 

zijn; nieuwsgierig, 24/7 aan het werk, 

constant op zoek naar nieuwe uitdagingen, 

gedreven, onderzoekend, strategisch, 

overtuigend en hebben een hoog IQ.

Het zijn introverte, intelligente mensen met 

een groot sociaal netwerk van specialisten.

De promovendus is tussen de 24-30 jaar 

oud. Deze generatie is opgegroeid met 

technologie. Hun interesse en belangstelling 

voor gightech gadgets, robots en medische 

apparatuur  is zeer groot.

Ze geloven in een toekomst waarin 

superintelligente robots de hoofdrol spelen 

en de mensen als zeer hoog ontwikkelde 

wezens in Utopie leven. 

De jonge 
promovendus
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WHAT

Het leven wordt ons steeds makkelijker 

gemaakt. Innovatieve ideeën zorgen ervoor 

dat consumenten tijd kunnen besparen, 

dat dagelijkse bezigheden sneller verlopen 

en dat we meer tijd kunnen steken in 

bezigheden die belangrijk zijn. Door gadgets 

is dit gemak voor iedereen beschikbaar en 

hoeft dit niet eens duur te zijn. Er is meer 

tijd voor te genieten en ontspanning.

Worden de dagelijkse bezigheden ons zo 

makkelijk gemaakt, dat we er lui van gaan 

worden? Gaan we ons wel echt focussen op 

de belangrijke dingen als we tijd kunnen 

besparen op andere bezigheden? Het 

ontwikkelen van gadgets die dit mogelijk 

kan maken, gaat in de toekomst alleen 

maar groeien. We worden steeds slimmer 

en innovatiever. Maar de vraag is of we onze 

dagelijkse bezigheden in de toekomst wel zo 

moeten laten overnemen door deze handige 

gadgets, en niet weer het hef in eigen handen 

gaan nemen.

C O M F U T U R E
Handige gadgets om je leven makkelijker te maken

 door middel van innovatieve ideeën.

toekomst Gadgets nemen niet 

 alleen onze dagelijkse 

 bezigheden over, maar 

 ook ons leven.

heden Door middel van 

 innovatieve ideeën en 

 gadgets die ontwikkeld 

 worden, zijn een aantal 

 bezigheden makkelijker 

 geworden en hebben we 

 tijd over voor andere 

 dingen.

verleden Gadgets maakte nog geen 

 deel uit van ons dagelijks 

 leven. Het hef werd in eigen 

 handen genomen en men 

 was nog niet lui en gewend 

 aan de overname van de 

 bezigheden.

Multi funct ioneel

Tijdbesparend

Gemak

Handig
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die de wensen van zorgvragers en zorgver-

leners bij elkaar brengt en de LifeSave Finder 

app die is ontwikkeld om de veiligheid voor 

gezinnen of mensen die alleen werken (man-

telzorgers en hulpverleners) te waarborgen. 

ROBOTISERING /  destep

Robots worden steeds geavanceerder. Wat 

twintig jaar geleden nog fantasie leek is 

nu de werkelijkheid. Dat biedt fantastische 

mogelijkheden om ons dagelijks leven veel 

makkelijker te maken, maar er is een keer-

zijde. Robots kunnen ook ingezet worden 

voor nuttigere doeleinden. Zo is webwinkel 

Amazon bezig met het inzetten van drones 

om pakketjes te bezorgen. Klanten kunnen 

daardoor een stuk sneller het gekochte prod-

uct in huis hebben. 

Robots zouden ook veel voor oudere mensen 

kunnen betekenen. Zij zouden een groot 

deel van de huishoudelijke taken over kun-

nen nemen, zodat een overstap naar het 

verzorgingstehuis veel minder snel nodig is. 

Dat scheelt een hoop geld en stress.

Er is echter ook een keerzijde aan dit po-

tentiele succes. In de verkeerde handen 

kunnen robots juist enorm veen schade 

aanrichten. En dat is ook precies wat er 

dreigt te gebeuren. Bijna de helft van alle 

geproduceerde robots gaat jaarlijks naar 

legers en andere aan defensie gerelateerde 

instellingen. Zij kunnen van de drones ge-

bruikmaken om oorlogvoering goedkoper 

en gemakkelijker te maken. Robots kunnen 

daardoor ook de politieke elite nog veel 

meer macht geven. Zij hebben niet langer de 

toestemming van gewone soldaten nodig om 

allerlei oorlogen te gaan voeren. De ontwik-

keling van robots biedt fantastische mogeli-

jkheden, maar we moeten ook goed opletten 

dat er niet door overheden misbruik van 

wordt gemaakt. Anders zou het zomaar kun-

nen dat we ons over enkele decennia in een 

dictatuur bevinden waar het voor burgers 

onmogelijk is geworden om de machtheb-

bers opzij te schuiven. 

ZORG VOOR DE TOEKOMST /  destep

Data verzamelen met slimme pleisters, 

meekijken met een Ipad op een stok en 

een sensor in je maag. De toekomst van de 

gezondheidszorg bestaat al. Google Glass 

wordt tegenwoordig ook ingezet tijdens op-

eraties, zo kan een arts op afstand meeki-

jken. Om patienten die niet op de oper-

atietafel liggen in contact te brengen met 

artsen is FaceTalk ontwikkeld door het Rad-

bou REshape & Innovation Center. Met deze 

software kan een beveiligde videoverbind-

ing worden gelegd tussen patiënt en arts. 

Het is al mogelijk om een groepsvideoges-

prek met maximaal twaalf personen te vo-

eren, zodat een multidisciplinair team kan 

meepraten, maar bijvoorbeeld ook lotgen-

oten of een mantelzorger. Aan het beveili-

gen van de gesprekken is extra aandacht 

besteed en voordelen zijn het besparen van 

reistijd en vergaderruimte.

WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren; multifunc-

tioneel, tijdbesparend, gemak en handig 

onderbouwd met behulp van de DESTEP an-

alyse. 

VRIJE TIJD / destep

Mensen hebben steeds meer behoefte aan 

ontspanning en vrije tijd. Tegenwoordig zijn 

we 24/7 online en zijn we altijd bezig. Vrije 

tijd wil niet zeggen niets doen. Vrije tijd is 

doen wat je graag zou doen, wat je de tijd 

geeft om iets voor jezelf te doen naast dat-

gene wat je voor de gemeenschap doet. We 

houden van vooruitgang. En dan vooral van 

technologie die ons leven gemakkelijker 

maakt. Vooruitgang betekent vaak: beter, 

sneller en efficiënter. Niet alleen op het werk, 

maar ook in ons dagelijks leven.

MAKKELIJKE APPS / destep

Op technologisch vlak is er veel sprake van 

ontwikkeling. Er zijn weer een tal van apps bij 

gekomen die ons leven een stuk gemakkeli-

jker maken. Van taxi app Uber tot verhuur-je-

huis-app AirBnB. Nog even en het “luizenlev-

en” komt nog dichterbij. Deze ontwikkeling 

van technologie, valt ook toe te passen op 

andere vlakken, zoals op economisch ge-

bied. Winkels kunnen profiteren van deze 

ontwikkeling, door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van een app, waarbij als je langs de 

winkel loopt een melding krijgt als er kortin-

gen te verkrijgen zijn. 

Bedrijven kunnen hier net zo goed van pro-

fiteren. Er ontstaan ook steeds meer apps die 

gemaakt zijn om het bedrijfsleven makke-

lijker te maken: TrandingView is een web 

applicatie voor het maken van beurskoers-

grafieken. Top Dividend is een app die een 

handig hulpmiddel is voor beleggers voor het 

selecteren van aandelen. StockSpy voor An-

droid is een handige app om aandelen mee 

in de gaten te houden. Kortom technologie 

maakt ook bezigheden op economisch en 

werk gebied gemakkelijker.

EENVOUDIGE ZORG /  destep

Op sociaal-cultureel gebied en voor de zorg 

sector zijn er ook een tal aan gadgets die de 

bezigheden op dit gebied makkelijker mak-

en. Bijvoorbeeld de Dementia app die helpt 

bij het ontzorgen van mensen met dementie 

en hun directie omgeving, de EigenZorg app 
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FOODINI / sector voeding

De Foodini is een 3D printer dat verschil-

lende soorten etenswaren kan producer-

en. De machine kan bijvoorbeeld een per-

fecte ronde pizzadeeg met tomatensaus 

klaarmaken, deze hoeft dan alleen nog 

maar in de oven gestopt te worden en be-

legd te worden met andere ingrediënten. 

Het bedrijf achter de Foodini vind het 

belangrijk dat mensen weer gezonde in-

grediënten gaan gebruiken. Je hoeft ei-

genlijk alleen maar de ingredienten in de 

machine te stoppen en hij produceert een 

maaltijd.

SAFE WALLET / sector veiligheid

Safewallet is een veiligheids-portemonnee 

en de eerste anti-dief en anti-verlies por-

temonnee in de wereld. Je kunt hem nooit 

verliezen. 

Als een dief je portemonnee steelt uit je tas 

of zak, waarschuwt de SafeWallet je meteen. 

Alleen als de eigenaar van de portemonnee 

deze aanraakt, dan herkent hij je en zal hij 

geen geluid maken. 

Als de portemonnee je waarschuwt, kun 

dit gemakkelijk uitzetten door twee keer te 

drukken op de portemonnee, of je telefoon 

dicht bij de portemonnee houden.

SWIPE & SHOP / sector retail

Een nieuwe fashion app, bedacht door de 

Nederlandse Nikky Hofland is een must als 

je wilt weten welke nieuwe collecties de bek-

ende winkels in petto hebben. 

Je kunt de app een beetje vergelijken met 

Tinder; je swipet een kledingstuk naar rechts 

als je het leuk vindt, en veegt naar links als 

je er niks in ziet. Doe je dat laatste, dan krijg 

je gelijk een nieuwe kledingstuk te zien. En 

natuurlijk kun je een tof item gelijk bestel-

len.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, ofwel cool seeds of the new, 

vormen samen onderdelen van het clus-

ter “Comfuture”. Dit is volgens the three 

times rule. Drie bevinden zich in de meu-

bel/product sector en drie in andere sec-

toren.

FURNITURE CHARGER / sector meubels

IKEA heeft sinds kort meubels gecreëerd 

waarbij je wireless kan opladen. Dit kan 

bij producten zoals lampen, tafels en 

stoelen. De meubels zijn gemarkeerd met 

een plus icoontje. 

Verder zal IKEA ook nog losse oplaad pads 

verkopen die je overal op kan plakken. Zo 

kan je makkelijk overal bijvoorbeeld je 

telefoon opladen en heb je geen oplaad-

kabel meer nodig.

ALERT UMBARELLA / sector meubels

Nooit meer je paraplu kwijtraken met de 

Davek Alert paraplu.

Een paraplu heeft één taak: je droog houd-

en. Maar als je hem kwijtraakt, heb je er 

niks aan. Davek heeft een manier gecreëerd 

waardoor je paraplu met je kan communicer-

en. Hij herinnerd je eraan als je op het punt 

staat om hem achter te laten. 

Dit gaat allemaal via een app die gratis is te 

downloaden. Je hebt hiervoor wel een spe-

ciale paraplu nodig die kan “connecten” met 

de App.

NOKI SMART DOOR / sector meubels

Noki is de eerste slimme deur in Europa die 

opent als je thuis bent en zelf op slot gaat 

als je weer vertrekt. Je hebt niet langer een 

sleutel nodig, alleen aan smartphone in je 

zak is genoeg om je huis binnen te komen.  

Noki is ontworpen om in sloten te passen 

met EU cilinders. Het kan makkelijk geïn-

stalleerd worden op je eigen slot zonder 

deze te verwijderen of de veranderen, het 

duurt maar een paar minuten. 

Via Bluetooth en WiFi is het slot verbonden 

met je smartphone. Zo kun je, waar je ook 

bent, je deur op slot doen en open maken. 

Het geeft ook de mogelijkheid om toegang te 

delen met familie en vrienden.
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WHEN

Comfuture is in het begin van een grote 

ontwikkeling. Hierbij spelen de onderwer-

pen; technologie, gemak en vrije tijd een 

rol. Hier staan de ontwikkelingen op kort 

termijn en de toekomstvisie op lang termi-

jn omschreven.

Deze trend is nog upcoming. Veel bedri-

jven weten nog niet goed gebruik te mak-

en van deze trend. Onder de consumenten 

heerst deze trend een stuk meer en zijn 

zij hier een stuk bewuster mee bezig. Zij 

hoeven bijvoorbeeld alleen maar een app 

te downloaden en het gemak is daar. Voor 

bedrijven is het natuurlijk dus lastig om 

een concept te bedenken en deze zo uit 

te voeren dat het succesvol gaat zijn, en 

dat deze het dagelijks leven van mensen 

daadwerkelijk makkelijker maakt.

KORT TERMIJN

Op korte termijn zullen er waarschijnlijk 

steeds meer uitvindingen, producten en 

apps komen die op dit “gemak” gaan in-

spelen. 

Steeds meer bedrijven zullen deze trend 

gaan toepassen, omdat ze merken dat het 

goed aanslaat bij consumenten, die be-

hoefte hebben aan ontspanning en vrije 

tijd.

LANG TERMIJN

Op lange termijn zullen deze handige pro-

ducten, diensten en apps ons leven deels 

gaan overnemen. We hoeven ons minder 

zorgen te maken en we hebben meer tijd 

voor ontspanning en bezigheden die ons 

gelukkig maken en waar we plezier in heb-

ben. 

De liefde voor gadgets en design blijft 

toenemen en ontwikkelen. Mensen gaan 

harder werken omdat ze minder hoeven te 

werken en daarna nog veel vrije tijd over 

houden.

WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van Comfuture zijn de lazy majority. Ze 

zijn gemakszuchtig, altijd online en afhan-

kelijk van gadgets.

Handige gadgets kunnen erg duur of 

juist goedkoop zijn. Een product zoals 

de Foodini is een luxe product. De groep 

innovators zal deze waarschijnlijk als 

eerste gaan aanschaffen en de groepen die 

hierna volgen pas als deze gadget wat meer 

ontwikkeld is en een goedkopere variant 

van komt. 3D foodprinten is ook iets nieuws 

in deze tijd, en daarom is de kans ook groot 

dat de innovators hier het eerst bij zijn.

Verder heb je ook erg veel handige apps, die 

wel gewoon gratis zijn. Er is een grote kans 

dat groepen zoals early en late majority 

deze apps downloaden. De drempel is laag 

en hierbij gaat het niet zo zeer om “mee 

doen aan een trend.”

Je kunt de mensen van nu ook wel “de 

lazy majority” noemen. Mensen raken 

steeds meer gewend aan gadgets die hun 

dagelijkse bezigheden overnemen. Door 

gadgets is dit gemak ook voor iedereen 

beschikbaar en het hoeft niet eens duur te 

zijn.

- De lazy majority zijn lui geworden door 

de overname van handige gadgets

- Zijn afhankelijk van gadgets en kunnen 

niet meer zonder

-  Zijn 24/7 connected

- Hebben meer vrije tijd door gebruik 

te maken van handige gadgets die de 

dagelijkse bezigheden makkelijker 

maken

De lazy
major ity
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“Online

rais ing

group -

c l everness .”

T O G E T H E R NESS
Stronger together. sharing more information.

Online beperkt grenzen, is laagdrempelig en zorgt voor meer interactie met elkaar.

TOGETHER STRONG

De trend Togetherness gaat over het samen-

brengen van mensen. Samen kunnen we 

meer bereiken, samen kunnen we elkaar ste-

unen, helpen en inspireren, en dat is de ach-

terliggende gedachte van deze trend. 

We gaan terug naar de essentie. Belevingen 

samen uitvoeren en oplossen. We leven in 

een wereld waarbij we meer connected zijn 

dan ooit, dankzij de nieuwste technologieën 

en ontwikkelingen van bijvoorbeeld het in-

ternet en mobiele telefoons. Daardoor is het 

mogelijk om nieuwe concepten en ideeën 

te ontwikkelen om mensen weer samen te 

brengen. Of dit nou bestaande vrienden zijn, 

familie, buren of juist complete vreemdelin-

gen zijn. 

Mensen verlangen ook meer naar co-creatie. 

Er is niet meer één zender en een ontvanger, 

resultaten boek je door het proces van inter-

actie. Organisaties betrekken hun klanten bij 

de ontwikkeling van nieuwe producten en 

zo ontstaan er innoverende ideeën. Market-

ing wordt op deze manier niet alleen van de 

hele organisatie, maar ook van alle klanten. 

Een belangrijk statement hierachter is: ben 

verbonden, zowel online als offline, en vier 

Togetherness!

Samen staan we sterker en kunnen we meer 

informatie delen met online hulp om proble-

men op te sporen en op te lossen. Dit kan op 

een commerciële en niet-commerciële mani-

er. Door informatie te delen op het internet, 

kun je samenkomen en “connected” zijn. 

Een samenleving waar mensen wat betek-

enen voor elkaar. Het is nu nog makkelijker 

geworden om jezelf een voldaan gevoel te 

geven door te helpen. Dit komt dus grotend-

eels omdat alles via het internet gaat. We zijn 

nergens in beperkt, dus ook geen excuses.

NR. 2
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LINUTE APP

De Linute App is een app die 

soortgelijk is aan Facebook. Het 

verschil is dat je een tijdlijn ziet, 

waarbij je alleen events ziet die 

gecreëerd zijn door je vrienden. 

Het is een volledige lijst met 

events die “happening” zijn in je 

eigen stad. Alle events gebeuren 

binnen 24 uur, dus je hoeft niet 

te wachten. Je kan zelf events 

creëren, privé of publiekeli-

jk. Je kan dus ook naar events 

gaan van complete vreemdelin-

gen en zo weer nieuwe mensen 

leren kennen. Linute gelooft 

in het creëren van de mogeli-

jkheid om te connecten en te 

“reconnecten”, om de wereld 

te zien met nieuwe vrienden en 

oude vrienden. Het leukste is 

dat alles “laste minute” is. Het 

mogelijk maken, liever nu dan 

later. De makers hebben de app 

gecreëerd om mensen samen te 

brengen face-to-face, zoals het 

vroeger was. 

NETBAND.NL

In de trend togetherness gaat 

het vooral om het delen van in-

formatie, nieuwe mensen leren 

kennen en dat allemaal met be-

hulp van het online platform. 

Netband.nl is een online tennis-

platform waar je je als tenniss-

er voor kunt aanmelden zodat 

je nieuwe tegenstanders kunt 

uitdagen voor een potje te ten-

nissen. 

Dit kan op iedere moment van 

de dag, waar je ook bent mits 

der een tennisvereniging in de 

buurt is die aangesloten is bij dit 

platform. Op deze manier leer 

je dus nieuwe mensen kennen, 

kun je op een sportieve manier 

informatie uitdelen en dingen 

van elkaar leren.

BEACONS

“Share information by using 

Beacons” Door middel van het 

gebruik van beacons in de retail 

sector kan het bereik aan klant-

en en de conversie verhoogd 

worden. 

Dit idee past in de trend togeth-

erness omdat het gaat over het 

delen van informatie, op een 

nieuwe manier. In combinatie 

met een APP van een winkel 

zelf, of bijvoorbeeld een aug-

mented reality APP zoals Layar 

kan de (potentiële) klant bereikt 

worden op zijn of haar smart-

phone.

OPERATOR APP

Met de diensten app Operator 

werken mensen voor elkaar.

Operator is een app ontwikkeld 

door Uber co-founder Garret 

Camp. Het principe lijkt heel 

veel op dat van Uber, alleen 

worden taxi’s dan vervangen 

door diensten. 

Zodra jij een bericht verstuurd 

op Operator, dat je bijvoor-

beeld een nieuwe jeans nodig 

hebt van een bepaald merk, 

dan gaat er iemand voor jou op 

zoek naar deze jeans. Dit werkt 

tijdbesparend voor jezelf en de 

bezorger, een zogenaamde Op-

erator, krijgt hiervoor dan weer 

betaald.

C O O L S E E D S
Cool seeds of the new.

De coolseeds van onze groep beschreven en daaruit één beste gekozen.

LIFE REIMAGINED

Ontdek jezelf met het levensveranderende pro-

gramma van Life Reimagined. Dit programma 

helpt oudere (50 plussers) Amerikanen om 

ze te begeleiden in de volgende fase van hun 

leven. Het geeft ze nieuwe triggers en uitdagin-

gen.

Op het online platform brengt Life Reimagined 

mensen, plaatsen, werk en doelen samen. 

Daarnaast zijn er verschillende programma’s 

die worden aangeboden voor ieders interesse 

met als doel om weer wat actie in het leven te 

brengen. Het werkt heel simpel binnen drie 

stappen; 1. Kies je pad 2. Ontvang elke dag 

gepersonaliseerde activiteiten 3. Ontmoet en 

support anderen en motiveer mekaar.

Dit concept is heel slim omdat het gefocust is 

op een grote groep mensen die veel invloed 

hebben op de toekomst. Voor deze generatie is 

het lastig om bij te blijven met de maatschap-

pij. Dit programma helpt daarbij en brengt 

mensen samen. Zo lossen ze samen een prob-

leem op.

# 1
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WHAT

Internet. Tegenwoordig kunnen veel 

mensen niet meer zonder. De afgelopen 

decennia heeft het online web een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. Iedereen met 

een sterke internetverbinding kan op een 

snelle manier informatie achterhalen, delen 

en aanbieden.

Bij “ The new bonding” staat het nieuwe 

ontmoeten centraal. Veel mensen maken 

deel uit van een internet platform waar ze 

in contact komen met nieuwe plekken en 

mensen. 

Door de snelheid en het gemak waarop 

internet tegenwoordig gebruikt kan worden 

biedt dit vele kansen om op een snelle 

manier in contact te komen met nieuwe 

ervaringen. Dit kenmerkt de zin “nieuwe 

plekken ontmoeten en nieuwe mensen 

ontdekken.”

T H E  N E W  B O N D I N G
Nieuwe plekken ontmoeten 

en nieuwe mensen ontdekken.

toekomst Een toekomst waarin 

 internet niet meer weg te 

 denken is als het gaat 

 om nieuwe mensen 

 ontmoeten en nieuwe 

 plekken ontdekken.

heden In het heden is internet een 

 belangrijk element ge-

 worden als het gaat om 

 contact leggen. 

 Zowel contacten onder-

 houden als nieuwe con-

 tacten opdoen, denk aan 

 de verschillende dating

 sites, actiepagina’s etc.

verleden Verleden Vroeger legde 

 mensen voornamelijk con-

 tact via brieven, de tele-

 foon, face to face.

Ontdekken

Saamhorighe id

Informati e f

Delen
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zodat ze hun gedrag of beleid aan passen. 

Mensen die zich online inzetten voor een 

maatschappelijke kwestie worden ook wel 

slacktivisten genoemd. Slacktivisten dragen 

bij aan een kwestie of een goed doel dat 

slechts minimale persoonlijke inspanning 

vereist. De slacktivist wordt over het alge-

meen bestempeld als een luie activist: eent-

je met een mening, maar weinig echte actie.

Volgens Langley kan online activisme een 

enorm effect bereiken door krachten te bun-

delen. Zo’n groepering begrijpt het complexe 

probleem en is in staat de kern duidelijk te 

verwoorden. Een versimpelde en begrijpeli-

jke versie van het probleem kan dan vervol-

gens verspreid worden via diverse platfor-

men. Vervolgens is de inzet van slacktivisten 

belangrijk om een groot online netwerk te 

bereiken en media-aandacht te genereren. 

Op die manier, geeft Langley aan, valt er met 

de hulp van slacktivisten zeker een signifi-

cant effect te behalen.

GROEI INTERNETRELATIES / destep

In korte tijd heeft het internet zich gemani-

festeerd als nieuw middel om een partner te 

vinden. Van de partners die tussen 1998 en 

2003 gingen samenwonen had nog minder 

dan 2 procent elkaar via internet ontmoet. 

Vijf jaar later was dit al bijna 10 procent en 

tussen 2008 en 2013 steeg het verder naar 

ruim 13 procent. Van deze stellen leerde on-

geveer de helft elkaar kennen via een dating-

site. De andere helft kwam wel via internet in 

contact, maar niet via een datingsite.

VEILIG ONLINE DELEN / destep

Tegenwoordig deelt iedereen met een com-

puter informatie via het internet. Niet al-

leen op het werk maar vaak ook privé. Met 

het nieuwe werken is de scheiding tussen 

werk en privé voor velen een stuk kleiner 

geworden. De thuiswerker stuurt informatie 

via de digitale snelweg naar anderen. Het is 

gemakkelijk, want met een druk op de knop 

wordt je informatie verzonden. 

Je kunt informatie op verschillende manieren 

delen. De bekendste manier is een mail vers-

turen met een bijlage. Wat hierbij wel belan-

grijk is dat je het veilig doet want net als bij 

de post kan je email onderschept worden. 

Daarnaast bestaan er sites waarin je grotere 

bestanden welke niet via de mail verstuurd 

kunnen worden gericht kunt verzenden. Op 

deze manier kun je op elk mogelijke moment 

informatie delen met je collega’s. Het thu-

iswerken is momenteel iets dat erg populair 

is bij vele bedrijven.

WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: ontdekken, 

saamhorigheid, delen en informatie onder-

bouwd met behulp van de DESTEP analyse.

INTERNET / destep

In 2013 had 95 procent van de huishoudens 

in Nederland toegang tot het internet. De 

laatste jaren hebben vooral eenpersoonshu-

ishoudens een inhaalslag gemaakt met inter-

nettoegang. In 2013 had 88 procent van deze 

huishoudens internet, terwijl dat vijf jaar ge-

leden iets meer dan 70 procent was. 

Van de huishoudens met kinderen heeft 

inmiddels iedereen internettoegang. Hu-

ishoudens bestaande uit paren zonder kin-

deren blijven iets achter met 96 procent toe-

gang tot internet. Degenen zonder internet 

geven meestal aan dat ze er geen interesse 

in of geen verstand van hebben

9 OP 10 INTERNETGEBRUIKERS / destep

Bijna alle Nederlanders van 15 tot en met 39 

jaar maken gebruik van social media. Het 

Nederlandse gemiddelde staat op 86 procent 

(9 op de 10). Er zijn meer vrouwen dan man-

nen die gebruikmaken van social media. Van 

de Nederlandse socialmediagebruikers is 53 

procent vrouw en 47 procent man.

SLACKTIVISME / destep

Slacktivisme: heeft online actie voeren zin?

Het doel van online activisme is zowel het 

creëren van bewustzijn voor sociale kwesties 

als het onder druk zetten van organisaties, 



3736

NETBAND / sector sport

Netband.nl is het eerste online platform voor 

tennis. Je kunt je aanmelden via Facebook of 

Linkedin en zo in contact komen met andere 

tennissers. “Zoek een teamgenoot, vind een 

tennisbaan en begin met het spelen van 

tennis.” Met Netband.nl kunt u tennissen, 

waar, wanneer en met wie je maar wilt! Je 

kunt je tegenspeler selecteren op basis van 

geslacht, niveau, plaats zodat je op alle 

momenten een potje tennis kunt spelen bij 

de aangesloten tennisverenigingen. Na het 

spelen van een wedstrijd kunt u de resultat-

en invullen en vervolgens terug zien in uw 

statistieken. 

Bij netband.nl is er een mogelijkheid om via 

het internet nieuwe mensen te ontmoeten, 

informatie te delen en dat op een sportieve 

manier. Deze manier van ontmoeten zou in 

de toekomst een belangrijk item worden in 

de sport.

LINUTE APP / sector events

Linute is een applicatie waarbij je een ti-

jdlijn kunt zien waarin events zichtbaar zijn 

gecreëerd door je vrienden. Het biedt een 

curator van evenementen die plaats vinden 

in jouw stad. 

Alle evenementen zijn binnen 24 uur, waar-

door je niet lang hoeft te wachten. Ook kun 

je eigen evenementen creëren en delen, dit 

kan zowel publiekelijk als privé. 

We gaan naar een toekomst waar mensen 

niet meer vooruit plannen en het liefst last 

minute een beslissing kunnen maken om 

deel te nemen aan een leuk feestje. Op deze 

manier kun je met behulp van het internet 

festivals ontdekken waar je voorheen niet 

van gehoord had en zo nieuwe mensen leren 

kennen.

ROOMMATE FINDER / sector wonen

Apartmate.ca is een dienst voor het vinden 

van de juiste kamergenoten. De site over-

brugt de kloof tussen online interacties en 

face-to-face interacties. Het verkrijgen van 

de juiste huisgenoot is alsof je aan een 

dating scene mee doet maar in tegenstel-

ling daarvan zijn er veel online kamer zoe-

kmachines die de ontmoeting voornamelijk 

online houden en het in het echt ontmoet-

en niet stimuleert. Apartmate is anders zij 

vinden deze ontmoeting namelijk erg bel-

angrijk zodat je kunt zien of er daadwerke-

lijk een klik is. Ze organiseren zogenoemde 

pub avonden die je kunt vergelijken met het 

wel bekende speed daten. Zo leer je via het 

internet nieuwe mensen kennen en kom je 

wellicht snel je nieuwe huisgenoot tegen!

In de toekomst ga je steeds vaker zien dat 

internetsites een hulpmiddel vormen bij het 

ontmoeten van nieuwe mensen.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “The new bond-

ing”. Drie bevindingen bevinden zich in 

de reis sector en drie in een andere sec-

tor.

LIFE REIMAGINED  / sector reizen

Life reimagined is een programma dat ou-

deren (50-plus) helpt bij de volgende fase in 

hun leven, het geeft ze een nieuw leven-trig-

gers en uitdagingen. Het is dus een online 

platform met een holistische benadering. 

Het brengt plaatsen, mensen, werk en doe-

leinden samen. Er worden verschillende pro-

gramma’s aangeboden door deskundigen 

voor ieders belang. Voor degenen die wat 

actie missen in hun leven en de noodzaak 

om opnieuw te beginnen leven. Dit online 

platform is gericht op de oudere generatie 

zodat deze ook in de toekomst waarin de 

digitale wereld ondenkbaar is mee kunnen 

komen met de samenleving.

 STARRING YOU  / sector reizen

Starring u is een project van een jonge 

Nederlander genaamd Michael Ruppert 

(27). Deze slimme man reist bijna gratis 

over de wereld! Hoe? Hij stuurt ansicht-

kaarten en souvenirs uit de landen die 

hij bezoekt aan de mensen die geïnter-

esseerd zijn. In ruil daarvoor ontvangt hij 

geld en een plek om te verblijven. 

Zijn project heeft een grote hoeveelheid 

van 6000 volgelingen uit meer dan hon-

derd landen. Via Facebook, Twitter een 

Youtube mensen kunnen hem en zijn reis 

te volgen. 

We gaan naar een toekomst waarbij on-

line hulp van andere onmisbaar wordt, je 

kunt met behulp van het internet project-

en groot, wereldwijd, klein en aanspreek-

baar maken.

FIND A TRAVEL BUDY / sector reizen

Reizen zonder gezelschap kan een leuk 

avontuur zijn, maar als je het leuker vind om 

een maatje te vinden die met je mee gaat 

dan kan dat nu eenvoudig via de Wander 

app. De app noemt zichzelf een “reis app 

voor singles”. Het is een manier om verbind-

ing te maken met gelijkgestemde reizigers. 

De app is ontwikkeld door Krystal Choo op 

basis van eigen ervaring van het solo reizen 

en het willen delen van haar avonturen met 

iemand anders. Via deze app ontmoet je dus 

mensen waar je deze avonturen mee kunt 

delen, een manier die in de toekomst wel-

licht mensen van het solo reizen afhoudt. 

Samen is nou eenmaal gezelliger dan alleen.
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WHEN

The new Bonding is het begin van een 

samenleving waarin internet een belangri-

jke rol speelt in het ontmoeten van nieu-

we plekken en het ontdekken van nieuwe 

mensen. De ontwikkelingen in dit cluster 

op korte termijn en de toekomstvisie op 

lange termijn staan hier omschreven.

KORT TERMIJN

Vroeger werden contacten enkel gelegd 

via face-to-face contact het schrijven van 

brieven of het communiceren via de tele-

foon. 

Tegenwoordig leven we in een samenlev-

ing waarin internet niet meer weg te den-

ken is als het gaat om communicatie. Het 

internet bied de kans om informatie te del-

en, mensen te ontmoeten, nieuwe plekken 

te ontdekken etc.

 

LANG TERMIJN

Het internet is een platform dat zich blijft 

ontwikkelen. Ook in de toekomst zou deze 

ontwikkeling zich voort zetten. De commu-

nicatie via het internet zou nog makkelijker 

en soepeler verlopen, het leren kennen van 

nieuwe mensen en culturen kan dankzij het 

internet een stuk eenvoudiger. 

We gaan naar een digitale toekomst waarin 

internet een belangrijk element is. Het is een 

makkelijke weg om je mening te delen, infor-

matie te verstrekken, mensen te ontmoeten 

en nieuwe plekken te ontdekken. 

Op lange termijn is dit iets dat als “normaal” 

ervaren gaat worden. Je weet niet beter of via 

internet ontmoet je mensen, nieuwe plekken 

en kun je met weinig geld veel plaatsen be-

zoeken.

WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van The new bonding zijn innovatieve, 

nieuwsgierige, sociale mensen. Een voor-

beeld hiervan is wereldreiziger Michael.

Michael Rupper t is een Nederlandse 

jongen van 27 jaar welke een groot 

project gestar t is genaamd: Starring u! 

Via dit project komt hij in aanmerking 

met nieuwe mensen, plekken, souvenirs, 

culturen uit landen over de hele wereld. 

Zijn missie is om de wereld te verkennen 

samen met u! Zo stuur t hij postkaar ten 

vanuit Oekraïne, souvenirs vanuit Kenia, 

een bankbiljet vanuit Indonesië of iets 

anders uit één van de landen die hij 

bezoekt. Niet iedereen heef t namelijk 

de tijd, de middelen of de mogelijkheid 

om te reizen en met dit project hoopt 

hij mensen een stukje van de wereld te 

kunnen laten zien.

Dit project wordt volledig gesponsord 

door donateurs. Na ontvangst van uw 

eerste handgeschreven mail kunt u 

besluiten om dit project te steunen en 

te doneren. Dit is geheel op vrijwillige 

basis. Wel onderscheid hij de donateurs 

door deze een net iets bijzonderder 

souvenir tje toe te zenden. 

Met zijn project is hij een innovator op 

het gebied van reizen via het internet. 

Hij ontmoet nieuwe mensen, ontdekten 

nieuwe plaatsen en snuf felt aan nieuwe 

culturen. Omdat hij gebruik maakt van 

social media wordt dit project volledig 

gesponsord zo is het ook zonder geld 

mogelijkheid om de wereld rond te 

reizen. Dit is een geheel nieuwe manier 

van reizen via het internet en het delen 

van informatie waarbij je elkaar een 

nieuwe er varing geef t. Een manier van 

delen en ontdekken dat in de toekomst 

wellicht toegepast kan worden in 

meerdere sectoren. Michael Rupper t is in 

ieder geval een goed voorbeeld dat het 

mogelijk is!

Michael Ruppert
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Transparanti e 

Waarder ing 

Wederker ighe id 

Nieuwsg i er ig

WHAT

In een combinatie met wederkerigheid 

en het delen via voornamelijk social 

media, vormt dit cluster over delen en 

groepskennis. Meerdere mensen zijn nou 

eenmaal slimmer dan één. Daarnaast is 

delen voor veel mensen ter waardering en 

uiting.

Veel informatie delen met anderen 

voornamelijk via social networks zoals 

Facebook en Instagram. Naast het delen van 

eigen informatie vinden gebruikers het ook 

uitermate interessant om belevenissen van 

andere mensen mee te krijgen, ook terwijl 

ze die persoon nauwelijks tot niet kennen.

Belangrijke drijfveren om content voor te 

delen zijn; steun/helpen, tijdsbesparend, 

gemak, nieuwsgierig, waardering, 

wederkerigheid, transparantie, leven in het 

nu, flexibiliteit en betaalbaarheid.

S H A R I N G = C A R I N G
Het delen van informatie zorgt voor steun, tijdsbesparing, prijs bewustzijn 

en kan voornamelijk voortkomen uit nieuwsgierigheid.

toekomst In de toekomst zal het  

 delen van informatie weer 

 minder worden, mede door 

 degebruikersvoorwaarden 

 van social media platformen 

 zal het gebruik teruglopen. 

 

heden In het heden speelt Social 

 Media een grote rol in het 

 even. Netwerken zijn heel 

 groot en iedereen weet alles 

 van elkaar. We leven in een 

 like-en deelcultuur.

verleden In veel mindere mate infor-

 matie en belevenissen (re-

 al-time) delen met anderen. 

 Het was leuk om elkaar ver-

 halen te vertellen over be-

 levenissen, en dat natuurlijk

  face-to-face. Niks internet, 

 en geen social media.



4342

WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: Transparan-

tie, waardering, wederkerigheid, nieuwsgier-

ig onderbouwd met behulp van de DESTEP 

analyse.

GROEI MOBIEL INTERNET / destep

Forse groei mobiel internet gebruik Met 

name het internetgebruik onderweg is flink 

gestegen. Terwijl mensen reizen op plekken 

bezoeken maakt men steeds meer gebruik 

van internet, met name via een smartphone. 

Hiernaast is er door een steeds sterkere groei 

in smartphone en tablet gebruik een steeds 

groter wordende daling in het gebruik van de 

personal computer. 

SMART GEBRUIK ONDERWEG / destep

Smartphone en tablet gebruik internet 

onderweg Ook in deze bron komt terug dat er 

steeds meer mobiel internet gebruikt wordt 

onderweg, en van huis. Daar hoort ook bij 

dat dit steeds minder met laptops gedaan 

wordt, en meer met tablets en smartphones. 

Mensen willen steeds meer altijd op de 

hoogte kunnen zijn van nieuwe dingen en 

ervaringen van anderen. En daarnaast ook 

heel graag zoveel mogelijk hun eigen ervarin-

gen delen met anderen.

Ook relatief binnen de Europese Unie is Ned-

erland voorloper in (mobiel) gebruik van in-

ternet. Echter is door deze grafiek ook te zien 

dat deze ‘trend’ niet alleen van toepassing is 

in Nederland. Landen als Finland, Denemark-

en en Zweden zijn ook opvallend in mobiel 

internet gebruik. 

FEAR OF MISSING OUT / destep

FOMO (Fear of Missing Out) Angst om iets 

te missen spelt steeds vaker een rol. Veel 

mensen die veel bezig zijn met social media 

willen graag elke hype en trend meedoen en 

volgen, daaruit ontstaat een soort angst om 

iets te missen. Dit is ook terug te zien in het 

stijgende gebruik van internet onderweg. Hi-

eruit blijkt dat hier dus zeker een kern van 

waarheid in zit.

ALGEMENE VOORWAARDEN / destep

Algemene voorwaarden Facebook en Goog-

le. Als gebruiker dien je deze te accepteren. 

Hiermee gaat diegene akkoord met het delen 

van zijn of haar (persoonlijke) gegevens met 

deze bedrijven. 

Veel mensen gaan hier niet bewust mee om, 

waardoor Facebook mega veel waardevolle 

gegevens in bezit heeft. Hiermee kunnen zij 

veel geld verdienen, door bijvoorbeeld data 

te verkopen. Gebruikers blijken hier weinig 

om te geven.

De nieuwe Facebook voorwaarden Zoals de 

inleiding al aangeeft voor dit onderdeel zijn 

bedrijven met veel gebruikers zoals Face-

book, in handen van onwijs veel waardevol-

le informatie over klanten. Voor bijvoorbeeld 

het optimaliseren van zoekresultaten zijn dit 

soort gegevens erg van toepassing, net als 

het onderzoeken van latente behoefte. 

Waarom dit van toepassing is op dit thema 

is het volgende. Op het gebied van sharing 

is caring is dus niet iedereen zich altijd even 

bewust van het feit dat hij of zij veel infor-

matie deelt met anderen (not really caring 

what he or she is sharing). Daarnaast zijn er 

zes verontrustende voorwaarden ontdekt en 

onderzocht, die volgens de bron van edito-

rial het meest verrassend zijn. Naast Face-

book dus ook bij Apple, Whatsapp, Amazon 

en Instagram. 

Alle informatie die gepost wordt op inter-

net mag Google dus gebruiken voor promo-

tionele doeleinden, dat is erg waardevolle 

informatie, Facebook mag die informatie 

dus delen met andere bedrijven. Dit is ook 

de reden waardoor advertenties steeds meer 

kunnen worden aangepast op persoonlijke 

interesses en behoeften. Toepassingen die 

iemand koopt in de Apple store, zijn dan 

geen persoonlijk bezit, de koper is er dus 

nooit eigenaar van. Instagram mag alle fo-

to’s gebruiken voor van alles. En tot slot mag 

Whatsapp ten alle tijden de voorwaarden 

wijzigen zonder hiervoor te waarschuwen, 

dus de voorwaarden kunnen anders zijn dan 

waar de gebruiker in eerste instantie mee 

akkoord is gegaan.
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THUISAFGEHAALD/ sector voeding

Liefhebbers van goed eten komen op dit 

platform samen. Het bedrijf is opgericht in 

2012 door twee Nederlanders. 

Het idee is dat bezoekers recepten en 

dergelijke kunnen delen met mensen uit hun 

omgeving. Daarnaast heeft het ook een so-

ciale vorm om nieuwe mensen uit je buurt 

te ontmoeten en wellicht voedsel verspill-

ing tegen te gaan. Dit is dus cool omdat het 

concept het delen van eten weer mogelijk 

maakt, dat is erg efficiënt.

BEACONS / sector retail

IIn de retail sector komt de ontwikkeling van 

Beacons naar voren. Hiermee is het mogeli-

jk (sales)informatie te verzenden naar de 

smartphones en tablets van voorbijgangers. 

Uiteraard is dit interessant omdat het 

kansen biedt meer bezoekers te krijgen in 

een winkel en zo de conversie te verhogen. 

In de retail sector is te zien dat bijvoorbeeld 

kledingwinkels steeds moeilijker overleven 

door de sterke groei van webshops. Door 

middel van beacons kan er een soort van 

combinatie worden gemaakt tussen offline 

en online winkelen. 

Mocht dit verder ontwikkeld worden, dan 

moeten er wel goede en duidelijke regels 

voor komen. Van elke winkel continu meldin-

gen krijgen op een smartphone in een stad 

kan natuurlijk redelijk irritant worden.

OPERATOR APP / sector dienstverlening

Deze app is een soort van online personal 

assistant die de gebruiker makkelijk kan 

helpen en zo een vorm van luxe is, die de 

meeste mensen zich meestal niet kunnen 

veroorloven. 

De APP werkt door als gebruiker een vraag 

te stellen in de vorm van een bericht, wat de 

APP dan voor de gebruiker ‘regelt’. Kleine 

persoonlijke vragen zijn mogelijk, maar 

daarnaast ook het regelen van producten 

zoals bijvoorbeeld een zware avondjurk voor 

een feestje ’s avonds dezelfde dag.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “Sharing is car-

ing”. Drie bevindingen bevinden zich in 

de video’s online/Live-streaming sector 

en drie in een andere sector.

HTC VIDEO STREAM  / sector live stream

HTC Video Streaming via YouTube live Het 

eenvoudige en snelle hieraan is, dat de 

apart vormgegeven camera los van de tele-

foon makkelijk te koppelen is aan het You-

Tube account van de gebruiker. Vervolgens 

kunnen zij dan een link delen naar de live-

stream. Het gaat hier dus niet alleen om het 

opnemen van beeld, maar vooral om het di-

rect te kunnen delen met anderen die ergens 

niet bij kunnen zijn. Daarnaast wordt alles 

netjes opgeslagen in de cloud zodat er geen 

herinneringen verloren gaan. 

MEERKAT APP  / sector live stream

Meerkat Livestreaming APP. Deze lives-

tream app maakt het mogelijk real-time 

ervaring te delen via internet. De APP 

bestaat sinds begin van dit jaar maar wint 

in hoog tempo populariteit. 

De APP werkt erg eenvoudig en laat de 

gebruiker een live video uitzenden via 

Twitter. Dit product is cool omdat in deze 

wereld visueel zijn en beeld erg belangrijk 

is. Pinterest, Instagram en Snapchat zijn 

bijvoorbeeld niet voor niets grote succes-

sen. 

In eerste instantie werd de app populair 

om presentaties en optredens te delen 

met anderen tijdens een festival in Aus-

tin. Zo konden mensen die er niet aan-

wezig waren toch leuke dingen ervan 

meekrijgen. 

FLASH TECHNIEK / sector live stream

Op het gebied van techniek die het mogelijk 

maakt om te communiceren met beeld via in-

ternet is deze ontwikkeling van belang. 

De verouderde Flash techniek op websites 

om video’s te kunnen bekijken was niet 

meer in staat om te live-stream ontwikkelin-

gen optimaal te ondersteunen. Hierdoor is er 

door HiDashHi opzoek gegaan naar nieuwe 

technieken. 

Deze nieuwe technieken zijn nu gebaseerd 

op de nieuwe standaard van de meest re-

cente innovatie op het gebied van video-, 

voice-, chat- en datacommunicatie WebRTC. 
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WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van The new bonding zijn innovatieve 

mensen met grote Social Media bedrijven 

zoals Mark Zuckerberg en Steve Jobs.

Jonge gebruikers van functionaliteiten 

zoals Snapchat. Deze hype onder 

jongeren zorgde voor een extreme groei 

in het gebruik van Snapchat. Door deze 

app sturen gebruikers foto’s of f ilmpjes 

naar elkaar die maximaal 10 seconden te 

zien zijn en daarna verdwijnen. 

Dit past goed in het plaatje van real-

time video-streaming bijvoorbeeld. 

Daarnaast zijn het natuurlijk ook de 

eerste gebruikers die dit en bijvoorbeeld 

Instagram populair maken.

Mark Zuckerberg is de oprichter van 

Facebook, dat wat nu het grootste social 

media platform ter wereld is. Door deze 

ontwikkeling is het nieuwe samenzijn 

en de deelmaatschappij (het sharing is 

caring verhaal) behoorlijk veranderd en 

ontstaan.

Daarnaast is ook Steve Jobs in dit stuk 

ook belangrijk geweest met zijn ideeën 

over nieuwe technologieën, nieuwe 

smar tphones, de iPhone. Dit om de 

technieken en ideeën ook allemaal 

mogelijk te maken.

Mark Zuckerberg

WHEN

Sharing is Caring is het begin van een 

samenleving waarin social media een bel-

angrijke rol speelt in het op de hoogte zijn 

en delen van elkaars content. De ontwik-

kelingen in dit cluster op korte termijn en 

de toekomstvisie op lange termijn staan 

hier omschreven.

KORT TERMIJN

Op korte termijn zal er zeker meer ge-

bruik van social media zijn en zal de deel-

maatschappij verder groeien. 

Het begrip togetherness blijft nog even 

voortvloeien en daarnaast wordt het shar-

ing is caring ook nog een groter begrip. 

Maar het belangrijkste is dat het caring 

about sharing daarna meer belangrijk 

wordt. 

Voor nu en het komende jaar blijft de 

drang bestaan om te delen, en blijft ook 

de angst om iets te missen. Uit een eerd-

er gehouden experiment blijkt dat het ex-

treem moeilijk blijkt om bijvoorbeeld 24 

uur lang offline te zijn, zonder internet en 

televisie. Voor veel mensen was die eigen-

lijk niet te doen.

Hierop volgt waarschijnlijk wel dat social 

media weer sterk in de neergang gaat. 

Mensen willen niet meer alles weten van 

anderen en willen ook niet meer met alle 

gegevens online staan, en meer privacy.

 

LANG TERMIJN

Op lange termijn zal er dus weer minder ge-

bruik zijn van social media, daarnaast zal 

het aantal gebruikers dalen. Ook de big-da-

ta trend zal weer wat verdwijnen, mensen 

worden zich meer bewust van persoonlijke 

gegevens online en voor commerciële doe-

leinden.

Steve Jobs
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“Invite

to interact

and connect”

NR. 3 I N V O LV E M E N T
We want to feel special and unique.

Bedrijven onderscheiden zich door de doelgroep te betrekken met een beleving.

INVOLVE ME

In deze wereld waar alles en iedereen met el-

kaar verbonden staat wil iedereen aandacht, 

zowel bedrijven als consumenten. Maar hoe 

krijgen bedrijven het voor elkaar om de con-

sument overal bij te betrekken? De trend In-

volvement gaat hier voornamelijk over. 

Door middel van gamification raken consu-

menten op een speelse wijze meer betrokken 

bij het merk. Maar consumenten moeten zich 

ook speciaal voelen. Zij willen zich graag un-

iek voelen en ook daar spelen bedrijven op 

in. 

Het kan gaan om het customizen van pro-

ducten of diensten maar dit gebeurt ook 

wanneer bedrijven een consument het gevoel 

geven dat ze speciaal zijn. Er wordt dan een 

selecte groep als uitverkorenen gekozen om 

deel te nemen aan een product of dienst. 

Door dit zowel online als offline te combiner-

en hebben bedrijven een groter succes op de 

consumentenmarkt. 

De aanpak is persoonlijker en gericht op 

bonding. Zo bouwen merken een band met 

hun klanten door ze een beleving mee te 

geven. Er wordt naar ze geluisterd. De con-

sument wordt weer consumens. Ze creëren 

een sterkere verbinding met een product 

of service.
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C O O L S E E D S
Cool seeds of the new.

De coolseeds van onze groep beschreven en daaruit één beste gekozen.

SUBWAY FITNESS STATIONS

Bij de trend involvement gaat het vooral om 

het beleven van een nieuwe ervaring. Dit kan 

op meerdere manieren bijvoorbeeld door een 

geheim element toe te voegen of juist een spel 

element. Deze coolseed bevat al deze ele-

menten, daarom hebben wij deze gekozen als 

beste coolseed passend bij involvement. 

Het is een concept van Reebok om mensen ti-

jdens het wachten op de trein in beweging te 

krijgen. Dit doen ze door mensen die “nutte-

loos” aan het wachten zijn uit te dagen deel te 

laten nemen aan the game. Er worden op het 

zelfde moment 2 wachtende mensen geselect-

eerd om mee te doen aan deze game zodat het 

een vorm van competitie krijgt. Wat ze niet wet-

en is dat degene die het spel wint een nieuw 

paar schoenen in ontvangst mag nemen! 

Deze coolseed geeft mensen dus een nieuwe 

ervaring tijdens het wachten op de trein, dit 

doen ze doormiddel van een spelelement en 

tot slot zit er een verrassingselement in door 

de schoenen die je kunt winnen.

# 1
VISUAL CHAMELEON

Visual Chameleon is een app 

waarbij je een fashion item die 

je gespot hebt, een foto van kan 

maken en uploaden.

Daarna krijg je een aantal opties 

die exact lijken of precies het-

zelfde zijn als je gespotte fash-

ion item. Dit item kan je vervol-

gens gelijk kopen via de app. Je 

hoeft dus niet meer zelf op het 

internet naar gelijke producten 

te zoeken. Dit bespaard een 

hoop tijd en moeite. 

Shoppen zal in de toekomst 

voornamelijk via het internet 

gaan, mensen hebben minder 

tijd en willen snel kiezen. Deze 

app is daar een perfecte oploss-

ing voor.

RADIOSHOW  APP

De nieuwe Giel! App is een revo-

lutie voor radioshows. Reclame-

bureau Greenberry uit Utrecht, 

heeft een applicatie ontwikkeld 

dat interactie mogelijk maakt 

tussen luisteraars en hun fa-

voriete radio dj (In dit geval Giel 

Beelen van 3fm).

Het versterkt de connectie en 

brengt nieuwe manieren van 

interactie. Zo kun je o.a. un-

ieke live optredens beluisteren, 

gemiste fragmenten terug belu-

isteren en comments geven op 

de show. 

Met de interactieve tijdlijn kun 

je als assistent van Giel invloed 

hebben op de showcontent. 

Daarnaast kunnen ze foto’s, vid-

eo’s, voiceberichten en verhalen 

delen.

AIRFRANCE CHALLENGE

Terwijl je wacht op je vlucht van 

Air France word je uitgedaagd 

om mee te spelen aan een game 

op je smartphone. 

Air France: The Upgrade Chal-

lenge Social Game. Mocht je van 

alle passagiers uiteindelijk de 

hoogste score behalen dan ben 

jij de gelukkige winnaar van een 

upgrade in het vliegtuig. 

Zo heb je een eerlijke kans om 

een gratis upgrade naar busi-

ness class te winnen.

OMA’S POP-UP STORE

Deze pop-up store is een idee 

van studenten, met een tijds-

besparend aspect voor student-

en en een sociaal aspect voor 

ouderen (en ook de studenten 

natuurlijk). 

Door dit samenbrengen van de 

maatschappij past het in de 

trend involvement. Het idee is 

dat de oma’s hun kooktalent en 

ervaring kunnen blijven gebruik-

en doordat zij dit niet meer zo 

graag en snel voor zichzelf al-

leen doen. Door er meer mensen 

van te laten genieten worden 

twee vliegen in één klap gesla-

gen. Dit ook omdat de oma’s het 

gewoonweg leuk vinden om te 

doen, en samen met een jongere 

generatie.
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toekomst Producten en het gebruik 

 van deze producten gaat 

 steeds meer richting inter-

 actie en multifunctionaliteit. 

 Veel gaat verdwijnen en 

 plaats maken voor producten 

 en diensten die meerdere 

 functies gaan vervullen.

heden Flexibiliteit is nu in opkomst.

 Steeds meer bedrijven pas-

 sen dit toe op hun producten 

 en diensten, sommige falen 

 en  sommige weten hier een 

 goed en succesvol concept 

 om heen te bouwen.

verleden Veel producten vervullen 

 slechts één functie. Multi-

 tasking was lastig en we 

 hielden het liever bij “once 

 at the time”.

Tijdbesparend

Vernieuwend

Flexib el

Mobi el

WHAT

Producten en diensten vergen steeds 

meer dan alleen handig en gemakkelijk. 

We hebben behoefte aan producten die 

meerdere functies kunnen vervullen. Niet 

alleen de producten, maar ook in de manier 

waarop wij deze producten gebruiken 

en wat voor een soort producten het 

zijn. Multifunctioneel is hierbij ook een 

belangrijke term.

Gaan er in de toekomst producten 

verdwijnen, en worden deze vervangen door 

producten die meer functies gaan vervullen 

dan slechts één? 

Zelf worden we ook steeds meer 

multifunctioneel en flexibel, dit willen we 

terug zien in onze producten. Maar worden 

deze producten straks te veel? Gaan 

we ons teveel bezighouden met zo veel 

mogelijk functies in een product of dienst 

stoppen, dat we het doel hiervan uit het oog 

verliezen?

F L E X A B I L I T Y
Flexibiliteit niet alleen op productniveau 

maar ook in de manier van gebruiken en in soort van producten.
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WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: tijdbesparend, 

vernieuwend, flexibel en mobiel onderbouwd 

met behulp van de DESTEP analyse.

TIJD BESPARING / destep

Onze drukke levensstijlen dwingen ons om 

onze tijd goed te verdelen, soms komt daar 

multitasking bij kijken en veel flexibiliteit. Dit 

verwachten wij ook terug te gaan zien in onze 

producten en het gebruik daarvan. Neem als 

voorbeeld de app: Visual Chameleon. Waar-

bij je voorheen, als je op iemands Facebook 

foto leuke schoenen hebt gespot, zelf het 

internet moest afzoeken naar soortgelijke 

schoenen, kan je bij deze app een screenshot 

maken en zoekt deze naar identieke paren. 

Of een brand store, waarbij elke maand een 

ander soort merk in de winkel staat. We zijn 

constant bezig met verandering. Alles om 

ons heen verandert snel en vergt aanpass-

ingsvermogen. Zeker op productniveau. Ze-

ker nu is het dus belangrijk dat er innovatieve 

uitvindingen komen die aansluiten op onze 

flexibele mentaliteit. Tegelijkertijd hebben 

we nog steeds enorm behoefte aan beleving.

HET NIEUWE WERKEN / destep

Op economisch vlak ontstaat het flexibele 

nieuwe werken: “any place, any time, any 

device.” Werken gebeurt niet per se alleen 

meer op kantoor, het kan overal: thuis, in 

de trein of in een café. Flexibel komt steeds 

vaker voor, dat komt omdat door de kortere 

en veranderende productcyclussen, de ver-

anderende wensen van de beroepsbevolking 

en de ontwikkeling van de 24-uurs economie. 

Werkgevers willen dat personeel vaker van 

functie en baan wisselt, mobieler en breder 

inzetbaar is. 

Flexibiliteit is de basisbehoefte van een 

bedrijf. Bedrijven staan onder druk door de 

wereldwijde concurrentie, de wensen van de 

consument veranderen steeds en daardoor 

zijn er ook veel veranderingen in de markt 

waar ondernemingen snel op in moeten spe-

len. Om die reden willen werkgevers het liefst 

een kleine kern met vast, overal inzetbaar 

personeel en daaromheen een grote groep 

tijdelijke-, oproep- of uitzendkrachten. Maar 

ook werknemers zijn anders tegen hun werk 

gaan aan kijken. Voor veel mensen is werk 

geen levensvulling meer, maar een manier 

om jezelf te ontwikkelen. Het gevolg daarvan 

is dat steeds meer huishoudens beide part-

ners willen werken en zich met het huishoud-

en bezig willen houden. Mensen kunnen nu, 

in plaats van voltijd, deeltijd gaan werken. Ze 

proberen hun werk zoveel mogelijk op hun 

persoonlijke omstandigheden af te stem-

men. 

TECHNOLOGISCH ONDERWIJS / destep

Op technologisch vlak zijn er enorm veel 

ontwikkelingen aan de gang. Voor het onder-

wijs biedt deze technologie kansen om 

bijvoorbeeld flexibel in te spelen op ver-

schillen. Er komen steeds meer adaptieve 

leersystemen en leerprogramma’s die voort-

durend inschatten wat het niveau is van de 

leerlingen. Dit vraagt om een andere kijk op 

de inrichting van onderwijs.

FLEXIBEL EVENT / destep

De belangrijke signalen die hiervoor ge-

noemd zijn, zijn de behoeftes aan multifunc-

tionaliteit, flexibiliteit en gemak. Dit komt 

door onze drukke levensstijlen, waarin we 

constant veranderen, bezig zijn en 24/7 con-

nected en online zijn. 

De term flexibiliteit kom je vooral tegen 

binnen de Event branche. Naarmate het 

nieuwe werken de overhand neemt, zal het 

verschil tussen tijdelijke en vaste betrekkin-

gen vervagen. Door de economische moe-

ilijke tijden van de afgelopen jaren zoeken 

steeds meer bedrijven naar mogelijkheden 

om vaste kosten terug te brengen. Ook 

ontwikkelt Nederland zich steeds meer als 

een kennis- en dienstenindustrie wat vraa-

gt om meer flexibiliteit in alle opzichten. De 

kenmerken van het flexibele nieuwe werken 

zijn ‘any place, any time and any device.’ 

Wat zo veel wil zeggen als werken op een 

plek, bijvoorbeeld thuis, in de trein of bij de 

Starbucks op elk gewenst tijdstip. De nieu-

we manier van werken, stimuleert mensen 

het maximale uit zichzelf te halen. Wij zien 

steeds vaker bedrijven met een kleiner eigen 

eventteam en daarnaast een vaste groep 

met flexibele event professionals. 

POP-UP PRODUCTS / destep

We moeten altijd maar weer op zoek naar 

een nieuwe locatie. Het verrassingseffect 

in combinatie met een passende uitstraling 

voor een evenement en/of boodschap is erg 

belangrijk. Denk aan tijdelijke pop-up-lo-

caties, de ‘openbare ruimte’ als evenement-

terrein of als winkel.

Een paar voorbeelden van bedrijven die op 

de juiste manier omgaan met flexibiliteit op 

productniveau, zowel als in het gebruik en 

in soort van producten is als eerste Peuge-

ot. Peugeot heeft een food truck ontwikkeld, 

wat een luxe versie is van een “meal-on-

wheels”. Een restaurant voor op de weg. Hij 

kan reizen door drukke straten en daarna 

geopend worden in een restaurant-achtig 

plekje. Peugeot speelt hier goed in op flex-

ibiliteit, mensen hoeven zo niet meer naar 

een restaurant te gaan, het restaurant komt 

naar de mensen toe. Het verschil tussen de 

food truck en andere food trucks is dat die 

van Peugeot plaats heeft voor dertig zit pl-

ekken. Er zijn tafels, parasols, speakers en 

een televisie om de chef zijn maaltijden te 

zien maken.

Ook de Store of Brands in Amsterdam speelt 

goed in op flexibiliteit. Het is een complete 

service voor het adverteren van concepten. 

Een winkel voor merk activatie en merk be-

leving. Het symbool van de brand store is 

een kameleon. Wat aansluit bij de verander-

ende content van de winkel. Deze concept 

winkel is misschien de oplossing voor het 

verdwijnen van winkels. Alles gaat binnen-

kort verschuiven naar het internet en deze 

concept winkel geeft een extra beleving aan 

de consument, het is een goed idee om of-

fline contact terug te brengen.
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VISUAL CHAMELEON  / sector fashion

Visual Chameleon is de eerste visuele zoek 

app in de Fashion industrie. Als je een fash-

ion item hebt gespot die je leuk vind, bi-

jvoorbeeld een schoen, je maakt hier een 

foto van en upload deze op de App. 

Daarna zie je identieke schoenen die je 

vervolgens gelijk via de app kan bestellen. 

Het kost een hoop gezoek via het internet 

naar soortgelijke schoenen, je hoeft nu al-

leen maar een foto te maken en deze te up-

loaden en de app doet het zoekwerk voor je.

OMA’S POP-UP STORE / sector voeding

Nederlands marketing en economie student-

en uit Rotterdam hebben een concept op-

gericht genaamd: Oma’s pop up store. Het 

is een restaurant in Rotterdam dat beheert 

wordt door oude vrouwen die eenzaam zijn, 

maar een grote liefde hebben voor koken en 

die niet meer de tijd of zin hebben om dit 

voor zichzelf te doen. 

Het restaurant is speciaal voor studenten, 

die zelf geen tijd hebben om te koken. Er 

kunnen zo ook weer nieuwe contacten ge-

legd worden.

BUX GAME / sector gaming

Met deze App worden beleggen een spellet-

je. Gamification is hier een belangrijk onder-

deel van. Alles wat gamen zo leuk en verslav-

end maakt, kan worden toegepast op allerlei 

dingen die vooral niet leuk zijn, zoals beleg-

gen, dachten de makers van Bux. 

Bux maakt beleggen op de beurs heel be-

grijpelijk, eenvoudig, betaalbaar en leuk. 

Gebruikers oefenen eerst met virtueel geld, 

daarna kunnen ze overstappen naar handel-

en met echt geld.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “Flexability”. 

Drie bevindingen bevinden zich in de 

sport sector en drie in een andere sector.

JORDAN SIMULATOR / sector sport

Visual Chameleon is de eerste visuele zoek 

app in de Fashion industrie. Als je een fash-

ion item hebt gespot die je leuk vind, bi-

jvoorbeeld een schoen, je maakt hier een 

foto van en upload deze op de App. 

Daarna zie je identieke schoenen die je 

vervolgens gelijk via de app kan bestellen. 

Het kost een hoop gezoek via het internet 

naar soortgelijke schoenen, je hoeft nu al-

leen maar een foto te maken en deze te up-

loaden en de app doet het zoekwerk voor je.

 HUMAN  / sector sport

De Nederlandse app Human zorgt ervoor 

dat je veel gaat bewegen dankzij de to-

evoeging van clubs. Als je in de app naar 

links veegt kun je een “club” aanmaken 

en daar mensen voor uitnodigen. In de 

club kun je jouw activiteit vergelijken met 

vrienden, familie of collega’s en kijken 

wie bijvoorbeeld het meest beweegt. Aan 

de club kun je maximaal tien mensen to-

evoegen. 

Bij de club van Human bepaal je zelf wie 

jou statistieken ziet. Blijf je achter, dan 

zal je meer minuten moeten bewegen, dat 

kan dus motiverend werken en dat is pre-

cies wat Human hoopt.

NUDGE / sector sport

Wie meerdere fitness-apps gebruikt, bijvoor-

beeld Moves voor alle dagelijkse activiteit-

en en Strava voor bij het wielrennen, kan al 

die informatie in Nudge combineren. Nudge 

telt die informatie bij elkaar op en berekent 

op basis van leeftijd, lengte en gewicht een 

Nudge-score. Die loopt van 1 tot 110 waarbij 

hoger beter is. 

Op die manier kun je je bewegingscijfers met 

vrienden vergelijken, ook wanneer die an-

dere apps of zelfs fitnesstrackers gebruiken.
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WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van Flexability zijn flexibele, gedreven 

en impulsieve mensen. Ofwel, de ‘Multi-

functionals’.

Op dit moment zijn producten en winkels 

zoals de pop-up-stores een beetje aan 

het opkomen. We maken er steeds meer 

kennis mee en ze nemen hun plekjes 

steeds meer in de maatschappij. 

De groep die hier nu het meest mee doet 

is waarschijnlijk de groep: Early majority. 

De innovators hebben al kennis gemaakt 

met deze pop-up-stores en f lexibele en 

multifunctionele producten. Binnenkor t 

gaan we accepteren dat steeds meer 

producten verdwijnen en er producten in 

de plaats komen die meerdere functies 

gaan ver vullen.

De “Multifunctionals” zijn zoals het 

woord al zegt: multifunctioneel. Ze 

hebben behoef te aan producten die 

meerdere functies kunnen ver vullen. 

Zelf hebben ze ook drukke levensstijlen 

en ver wachten zij dat producten en 

diensten zich hierop aanpassen. Ook op 

werk gebied zijn zij multifunctioneel. Zij 

doen dit niet alleen op kantoor, maar ook 

thuis, in de trein of in een café.

Kenmerken van de Multifunctionals zijn:

-  Drukke levenstijlen en altijd bezig

-  24/7 connected

- Zijn gedreven en willen vaak het 

maximale uit alles halen

- Kunnen zich goed aanpassen aan 

verandering

De
Multi funct ionals

WHEN

Flexability is het begin van een samen-

leving waarin multifunctionaliteit een 

belangrijke rol speelt. De ontwikkelingen 

in dit cluster op korte termijn en de toe-

komstvisie op lange termijn staan hier 

omschreven.

De wereld verandert snel. Van organisaties, 

bedrijven en mensen die er werken wordt 

veel flexibiliteit en inventiviteit gevraagd. An-

ticiperen op de toekomst zorgt voor minder 

verrassingen.

KORT TERMIJN

Op korte termijn zullen er waarschijnlijk veel 

nieuwe ontwikkelingen komen die multifunc-

tioneel en flexibel zijn. Ontwikkelingen zoals 

een virtual reality bril waarbij je de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van fashion 

door heen kan zien, een ingebouwde game 

in de stoplicht knop, waarbij je een ping-

pong spelletje kan spelen terwijl je aan het 

wachten bent op groen licht. Of de oma’s pop 

up store in Rotterdam waarbij oude eenzame 

vrouwen gerechten maken voor studenten 

die geen tijd hebben om een maaltijd klaar 

te maken. Bedrijven proberen de brede term 

flexibiliteit steeds meer toe te passen, maar 

het blijft nog steeds een lastig concept.

 

LANG TERMIJN

Op lange termijn zal er in de toekomst veel 

producten en diensten komen die zich moet-

en aanpassen aan de drukke levensstijlen 

van de consumenten. Een oplossing zoals de 

foodtruck van Peugeot past daar goed bij. 

Er komen steeds meer pop-up stores in 

plaats van blijvende winkels. Bedrijven 

worden kleiner en zo ook efficiënter, en kun-

nen zo makkelijker inspelen op flexibiliteit.
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Assert iv it e i t

Interact i e

Uitdag ing

Voldoening

Beleving

toekomst Consumenten nemen de 

 taak van bedrijven over, juist 

 bedrijven worden uitgedaagd 

 om interactie aan te gaan. 

 Consumenten zullen altijd 

 een stap voor zijn omdat de 

 vraag steeds specifieker 

 wordt. Zij weten precies wat, 

 wanneer en hoe ze het willen.

heden Op de meest onverwachte 

 momenten maken bedrij-

 ven gebruik van deze 

 vorm van interactie.

 

verleden Het ging veel minder om de 

 beleving bij een product. 

 Er was vraag en aan deze 

 vraag werd door de bedrij-

 ven voldaan. Er was sprake 

 van een simpele interactie 

 tussen bedrijf en consument.

WHAT

Bedrijven zoeken steeds meer naar 

creatieve manieren om consumenten bij hun 

merk te betrekken. Een van die manieren is 

consumenten uitdagen om zelf de interactie 

aan te gaan. Hier staat vooral de beweging 

centraal die de consument zelf moet zetten. 

Dit gebeurt vaak op een spelende manier 

zoals dat te zien is bij gamification.

Maar simpelweg een spel is niet genoeg, 

consumenten moeten ook bij een beleving 

worden betrokken. Alleen op die manier 

geeft de interactie met een bedrijf 

voldoening. Maar hoe pakken bedrijven 

dit aan? En waar zien we deze vorm van 

interactie nog meer?

D A R E  TO I N T E R A C T
Uitgedaagd worden om 
interactie aan te gaan.
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neer het interessant is voor bedrijven om te 

investeren in verschillende manieren van in-

teractie met een consument kan dit duiden 

op een positieve effectmeting.

INSTAGRAM / destep

Instagram is het beste platform voor sociale 

interactie. Waar voorheen Facebook nog 

werd geprezen door marketeers vanwege de 

engagement is deze door een verandering in 

het algoritme erg teruggezakt. 

Instagram is nu het beste platform als het 

gaat om “engagement”. Met engagement 

wordt het aantal likes, comments en views 

bedoeld. Alhoewel niet veel bedrijven op 

Instagram actief zijn, lijkt dit wel een uit-

stekende manier voor bedrijven om zich hier 

mee bezig te houden. Twitter is helemaal 

weggevallen qua engagement bij bedrijven.

AUGMENTED REALITY / destep

Ondanks het falen van Google Glass zijn 

er wel andere augmented reality brillen op 

komst die lijken op een succes af te steven. 

Met name de HoloLens van Microsoft zou erg 

veel winst kunnen boeken op dit gebied. Er 

wordt natuurlijk gedacht dat dit soort brillen 

erg toepasselijk zijn voor games en ontspan-

ning. Maar bedrijven zouden er ook interac-

tie met de consument bij kunnen toepassen. 

Aangezien je een virtuele wereld met een 

offline wereld combineert.

DUURZAME GAMIFICATION /  destep

Met de nieuwe generatie die opgroeit in een 

digitaal tijdperk is het belangrijk dat zij ook 

bewust worden van duurzaamheid. 

Gaming gaat niet meer over een computer-

spel spelen voor vermaak maar dit kan ook 

in combinatie met bewustwording en edu-

catie. Er zijn al een aantal voorbeelden van 

kleine games waarin jongeren worden get-

raind duurzaam te leven. Maar dit zal in de 

toekomst alleen maar groter worden. 

Het is dan ook voor bedrijven belangrijk dat 

zij ook hierop inspelen willen zij een betere 

band met de consument.

WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: assertiviteit,

interactie, uitdaging, voldoening en beleving 

onderbouwd met behulp van de DESTEP ana-

lyse.

WINKELBELEVING / destep

Consument van de toekomst verwacht win-

kelbeleving. De generatie van jongvolwas-

senen (18-24) vindt dat naast het online 

winkelen een fysieke locatie erg belangrijk 

is. Ondanks dat zij steeds meer gebruik van 

zullen maken van het internet, is beleving erg 

belangrijk.

Er wordt verwacht dat de grens tussen online 

en offline steeds meer zal vervagen maar toch 

is ‘zien en voelen’ erg belangrijk. Deze factor 

is belangrijk bij de trend ‘Dare To Interact’ 

omdat dit aangeeft hoe belangrijk de band 

tussen merk en consument gaat worden. 

Een online winkel is heel trending maar 

zonder daar een beleving bij te zetten zal het 

idee al gauw naar de achtergrond verdwijnen.

EFFECTMETING / destep

Nu de huidige economie er slecht voorstaat 

willen bedrijven weten wat er gebeurt met 

elke euro die zij investeren. Door middel van 

effectmeting kunnen zij zien wat er daadwer-

kelijk met investeringen gebeurt. Het is dus 

belangrijk dat de doelstelling wordt nage-

streefd met het geld dat beschikbaar is. Wan-
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FITCOIN  / sector sport

De Fitcoin is een variant op de internet val-

uta Bitcoin. De Bitcoin is al even bekend 

maar desalniettemin omstreden omdat het 

niet door iedereen wordt erkend als geldig 

betaalmiddel. In Austin, Texas kwamen ze 

nu met de Fitcoin app. 

Deze app geeft mensen de mogelijkheid 

om “geld” te verdienen door te sporten. In 

combinatie met draagbare technologie en 

een smartphone spaar je punten wanneer je 

sport. Het concept verbindt twee aspecten 

namelijk een goed lichaam en geld verdie-

nen. Ook in dit geval worden consumenten 

uitgedaagd de interactie aan te gaan en 

deze keer door te sporten.

LUMO PLAYRUG  / sector speelgoed

Interactief speelvloerkleed voor kinderen. 

Lumo is een projector die je op de vloer 

laat schijnen en een entertainment wereld 

voor kinderen creëert. Het speelvloerkleed 

van vroeger verandert nu in een interactief 

kleed. Met dansspellen en een heus “de 

grond is lava” idee hebben kinderen tien-

tallen manieren om hun fantasie en energie 

in kwijt te kunnen. Het kan daarnaast ook 

toegepast worden voor educatieve doelein-

den. Omdat het

talloze mogelijkheden biedt worden kinder-

en daadwerkelijk uitgedaagd om de interac-

tie met het product aan te gaan.

FUTURE SUPERMARKET  / sector retail

De supermarkt van de toekomst. Tijdens de 

World Expo in Milaan werd de supermarkt 

van de toekomst gepresenteerd. Wat ind-

rukwekkend is, zijn de digitale spiegels met 

productinformatie zodat de interactie tussen 

voedsel en consument wordt verbeterd. Met 

deze spiegels worden wij als mens nog be-

wuster van wat voor voedsel we eten en waar 

het vandaan komt. 

Sinds het vertrouwen is verloren door het 

paardenvleesschandaal is dit iets om naar 

uit te kijken. Het is dus ook belangrijk dat 

de interactie tussen consument en voedsel 

goed is en niet alleen tussen consument en 

bedrijf.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “Dare to Inter-

act”. Drie bevindingen bevinden zich in 

de marketing sector en drie in een andere 

sector.

POLAR CELL NULLIFIER / sector marketing

Polar Beer: Polar Cell Phone Nullifier. Het ge-

bruik van smartphones tijdens een avondje 

drinken en eten met vrienden is een groot 

probleem voor sommigen. Heel ongezellig 

zit iedereen op zijn of haar smartphone ter-

wijl niemand meer echt met elkaar praat. 

Een biermerk genaamd Polar Beer kwam met 

een oplossing. Een bierkoeler die op tafel 

wordt gezet met daarin een soort blokkeer 

systeem dat alle smartphone signalen afslu-

it. Op die manier is er een interactie met het 

biermerk omdat die consument denkt dat 

het gezelliger is met een Polar Beer op tafel.

REEBOK TREASURE / sector marketing

Reebok: Virtuele treasure hunt voor schoe-

nen. In San Fransisco kon men schoenen 

winnen door via Instagram mee te doen aan 

een virtuele treasure hunt. Zonder dat je je 

huis hoeft te verlaten doe je mee aan een 

spannende “run”. 

Op Instagram foto’s zijn er verschillende 

icoontjes verborgen in foto’s. Wanneer je op 

deze klikt word je doorverwezen naar een 

volgende foto met wederom een icoontje. 

Alle icoontjes zijn verborgen op foto’s van 

bekende plekken in San Francisco. Na het 

vinden van een aantal icoontjes kom je aan 

bij de finish en maak je kans op een paar 

sportschoenen. Dit is een goed voorbeeld 

van interactie met de consument zonder dat 

zij daadwerkelijk hoeven te rennen. Maar 

toch worden ze uitgedaagd mee te blijven 

doen.

EUROPE NEXT DOOR/ sector marketing

SNCF: Europe it’s just next door. Midden op 

een bekend plein in een grote stad staat een 

deur, alleen een deur met daarop de naam 

van een andere stad. Wanneer passanten 

de deur openen krijgen ze een groot beeld-

scherm te zien met daarop een livestream 

naar een andere grote stad. Ze worden en-

tertaint maar ook krijgen zij een boodschap 

mee waar wordt duidelijk gemaakt dat de 

steden in Europa maar “een deur ernaast” 

is. Doordat de deur mysterieus en gesloten 

is, worden consumenten uitgedaagd deze te 

openen zonder dat zij weten wat er aan de 

andere kant staat.
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WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van ‘Dare to Interact’ zijn typische 

gamers uit het digitale tijdperk. Ookwel de 

‘Unusual Gamers’. 

De groep die het meest bij de trend “Dare 

To Interact” passen zijn de “Unusual 

Gamers”. Deze groep bestaat uit de 

generatie die wordt opgevoed in het 

digitale tijdperk. Zij zijn geen vreemde 

van de technologische ontwikkelingen 

en kijken juist uit naar de vorderingen 

die de techniek maakt. Daarnaast zijn 

spelelementen een onderdeel van hun 

leven; denk bijvoorbeeld aan gamen of 

spor ten.

De Unusual Gamers worden graag 

onver wachts uitgedaagd op een 

ontspannende manier. Het leven zit 

vol uitdagingen waar zij inmiddels wel 

aangewend zijn en daardoor zoeken zij 

ook ontspanning in uitdagingen.

Zij staan sceptisch tegenover grote 

bedrijven en zijn moeilijk over te halen 

als het gaat om merktrouw. Na alle 

schandalen rondom voedsel en grote 

premies bij directeuren is dat ver trouwen 

verloren. Toch zijn zij erg enthousiast 

wanneer een merk zich op een ludieke 

manier laat zien. Het liefst verspreiden ze 

deze interactie via social media waarna 

de kans groot is dat iets viral gaat. Ook 

zijn zij continue op zoek naar achtergrond 

informatie zodat zij uiteindelijk weten 

waar ze mee in zee gaan.

Het zijn gaan typische gamers die de hele 

dag in een donkere kamer zit ten, maar 

juist degene die naar buiten gaan om 

verrast te worden.

Unusual
gamers

WHEN

Dare to interact is het begin van een 

samenleving waarin interactie een bel-

angrijke rol speelt. De ontwikkelingen in 

dit cluster op korte termijn en de toekom-

stvisie op lange termijn staan hier om-

schreven.

“Dare To Interact” is een trend die juist van 

toepassing is op de meest onverwachte mo-

menten. Alhoewel beweging niet altijd let-

terlijk ter sprake komt, is het toch een groot 

onderdeel. Mensen worden door middel van 

uitdaging in beweging gezet om zelf de inter-

actie aan te gaan. Het zal de nieuwsgierig-

heid wel zijn die hen niet tegenhoudt.

KORT TERMIJN

Zolang bedrijven gevarieerd om blijven gaan 

met de interactie van consumenten kunnen 

hier enorm interessante concepten uit voort-

komen. Zolang bedrijven zich niet verliezen 

in het ludieke gehalte van een concept maar 

zich richten op de band die zij met de con-

sument hebben, kan er weinig mis gaan. 

Daarnaast wordt gamification meer en meer 

een onderdeel van het dagelijkse leven. Als 

je ‘s morgens voor je spiegel staat kunnen 

er al spelelementen worden verwerkt in de 

spiegel.

 

LANG TERMIJN

De ontwikkeling “Dare To Interact” is volle-

dig gefuseerd met het dagelijkse leven. Niet 

langer wordt er gedacht aan de interactie van 

bedrijven, maar juist de vanzelfsprekend-

heid. Het vertrouwen is sterk genoeg om daar 

nog aan te twijfelen. Daarnaast hebben de 

consumenten steeds meer controle. Waar zij 

voorheen nog werden uitgedaagd door bedri-

jven, worden bedrijven nu uitgedaagd door 

de consument. “Dare To Interact” zal hetzelf-

de blijven maar er zal een verplaatsing zijn 

van machtspositie.
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“male and

female

gender

identit i es”

NR. 4 SHIFTING IDENTITIES
We live in a culture where we can play with identity.

Er wordt geswitched tussen mannelijke en vrouwelijke identiteiten.

GENDER SWITCH

Bij de trend Shifting identity is het kenbaar 

dat het verschil tussen man en vrouw steeds 

kleiner wordt. Dit uit zich op verschillende 

manieren bijvoorbeeld kleding die voorheen 

alleen gedragen werd door de man of de 

vrouw wordt nu door beide partijen gedragen. 

De kleding voor de man wordt dan ook 

steeds vrouwelijker en andersom. Een goed 

voorbeeld bij deze trend is de Oekraïense 

Boyband Kazaky. Dit is een Boyband die 

voornamelijk optreedt op hele hoge hakken.

Daarnaast kan het zich ook uiten in de posi-

tie van de vrouw in het bedrijfsleven. Vroeger 

was het taboe om als vrouw je mening te lat-

en horen of te solliciteren voor een leiding-

gevende functie ofwel een “mannenfunctie.” 

Tegenwoordig laten vrouwen zich meer zien 

in dit bedrijfsleven, ze worden hoger opge-

leid en durven zich te laten horen. Ze worden 

meer geaccepteerd in onze samenleving.

Anders zijn dan anderen is lastig en in som-

mige gevallen kan je daar niks aan doen. Zo 

maakte we kennis met Erlynne bakker vroeger 

ook wel Erland Bakker. Zij werd geboren in 

het verkeerde lichaam. Als jongetje van vier 

wist ze al dat er iets anders aan haar was, ze 

voelde zich niet happy in haar lichaam. Tot 

voor kort heeft ze besloten om niet langer 

als Erland maar als Erlynne door het leven te 

gaan, geestelijk voelde ze zich altijd al een 

vrouw. Het was een inspirerende presentatie 

want je kon absoluut niet aan haar merken 

dat ze anders was, ze wordt geaccepteerd in 

de samenleving en is een succesvol indus-

trieel ontwerpster.
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C O O L S E E D S
Cool seeds of the new.

De coolseeds van onze groep beschreven en daaruit één beste gekozen.

PROM COUPLES SWITCH GENDER

In de Verenigde Staten draait het, als scholi-

er, uiteindelijk om het grootste afsluitingsfeest: 

“Prom”. Hier vraag je traditiegetrouw een mede-

scholier mee als je date, de jongen haalt het meisje 

op voor het feest (met een limousine) en vervolgens 

volgt nog de bekende Prom foto. In deze fotoreeks 

zijn de geslachten voor de Prom foto veranderd.

Fotografe JJ Levine wordt zelf ook vaak verward met 

een man vanwege haar uiterlijk en het leek haar 

interessant om hier haar onderwerp van te maken. 

Ze vond het voornamelijk oppervlakkig dat mensen 

door middel van kleding en haardracht geslachten 

met elkaar verwarde. Het zou juist zo moeten zijn 

dat dit niet eens uitmaakt.

In de fotoreeks wordt er gespeeld met make-up, 

kleding en haardracht waardoor het in sommige 

foto’s het verschil tussen man en vrouw haast niet 

meer is te zien. Nu wij als mensen steeds dichter 

naar elkaar toe groeien en geslacht steeds minder 

belangrijk wordt als het gaat om gelijkheid, dan is 

dit een erg interessante reeks. Het zou namelijk in 

de toekomst zo zijn dat wij niet meer kijken naar 

man/vrouw op de manier waarop wij dat nu doen.

# 1
BEYOND THE BODY

Bij shifting identity zie je dat het 

verschil tussen mannen en vrou-

wen steeds minder zichtbaar 

wordt. Iedereen is als ware op-

zoek naar een eigen identiteit. 

De kunstenares Imme van de 

Haak maakt met haar project 

Beyond the body zien dat er een 

mogelijkheid is om de binnen-

kant te uiten. 

Zij laat dit zien doormiddel van 

een zijde hoes waar een andere 

lichaam is afgebeeld, zo kun je 

als persoon even in de huid van 

iemand anders kruipen en opzo-

ek gaan naar je eigen identiteit.

PIRATE FAIRY DOLL

In Argentinië is een transgender 

pop, genaamd Pirate Fairies, op 

de markt verschenen. De fabri-

kant in van China. De pop is be-

doeld om mensen meer bewust 

te maken van transgenders.

Deze pop heeft voor veel ophef 

op het internet gezorgd. Er was 

een grote discussie onder boze 

moeders die zich schrokken na 

het aankopen van de pop. Onder 

het rokje van de fee zit nameli-

jk een mannelijk geslachtsdeel 

verborgen. 

Toch laat dit ook een culturele 

verandering zien. Zonder vraag 

is er namelijk ook geen aanbod. 

Nog niet iedereen is klaar voor 

de Pirate Fairy, maar wie weet 

over een paar jaar wanneer ge-

slachtverandering meer geac-

cepteerd is in de maatschappij, 

kan het nog succesvol worden.

IDENTITY ALTERATIONS

Met deze App kan je je online 

identiteit veranderen met de 

“facetracker face swap” een 

nieuwe technologie die digitaal 

je gezicht kan aanpassen. 

Je kunt zelf een foto selecteren, 

de app gebruikt gezichtsherken-

ning om aanpassingen zo echt 

mogelijk te laten lijken. Gebruik-

ers kunnen nu transformeren 

in een prachtig model of een 

beroemdheid. Deze niet-plas-

tische-chirurgie-aanpassing kan 

de behoefte om cosmetische 

verandering aan jezelf toe te 

passen zonder onder het mes te 

gaan.

DE GUYLINER

De guyliner is een eyeliner voor 

mannen en pas in de trend om 

make up te dragen als man zi-

jnde.

Bekende mensen en artiesten 

zoals Russell Brand en Pharrell 

Williams experimenteren er al 

een beetje mee en proberen 

deze trend een nieuw leven in 

te blazen. Maar of het echt pop-

ulair wordt onder de ‘normale’ 

bevolking is de vraag. 

Volgens een artikel van RTL 

Nieuws is het ook niet wegge-

legd voor iedereen, alleen voor 

de fashionistas onder ons. Ook 

wordt niet aangeraden elke dag 

eyeliner te dragen, maar tijdens 

een avondje stappen of naar een 

alternatief feestje kan men het 

zeker wel een keer doen. Deze 

seed of the new past in de trend 

van shifting identities.
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Erkenning

Acceptat i e

Waarder ing

Lef

toekomst De drempel om een blijvende

  herinnering te zijn ligt veel  

 lager. Interessegebieden  

 van de mens worden groter. 

 Er staan steeds meer ‘helden’ 

 op. Erkenning, acceptatie en 

 waardering zijn belangrijk,  

 onzekerheid is een bijzaak.

heden Hedendaagse helden vind je 

 in sport en entertainment. Er 

 is een groei in lokale helden 

 zoals vloggers en bloggers 

 die online levensverhalen  

 delen. Ook fictieve super- 

 helden krijgen bewondering.

verleden In de klassieke oudheid 

 noemde ze iemand die moe-

 dige daden verrichten een  

 “hero”. Ook behoorden 

 grote oorlogsstrijders, 

 politici en wetenschappers 

 tot deze groep.

WHAT

Meer dan ooit willen individuen een 

voetafdruk achter laten op de wereld. In 

een generatie waarin alles wordt gedeeld 

via social media, vergelijkt men de waarde 

van hun eigen leven steeds met dat van 

anderen. Al gauw speelt onzekerheid een 

rol wanneer er wordt getwijfeld aan de mate 

van erkenning, acceptatie en waardering.

Om grootse stappen te zetten in het 

overwinnen van deze onzekerheid is er lef 

nodig. Moderne helden treden naar voren. 

Zij die het durven zich bloot te geven aan de 

buitenwereld. 

Maar hoe zien deze helden eruit? En op wat 

voor manier tonen zij lef in het overwinnen 

van hun eigen onzekerheid?

B R A V O L U T I O N
In je zoektocht naar erkenning, acceptatie en waardering 

heb je lef nodig om je onzekerheid te overwinnen.
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WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: erkenning, ac-

ceptatie, waardering en lef onderbouwd met 

behulp van de DESTEP analyse.

VERSTEDELIJKING / destep

Een steeds groter wordend percentage van 

de wereldbevolking trekt richting steden. 

Sinds 2007 woont meer dan de helft van de 

wereldpopulatie in steden en daar komen nu 

wekelijks anderhalf miljoen stedelingen bij. 

Doordat men zich onttrekt aan de ruimte en 

ervoor kiest om dichter op elkaar te zitten 

krijg je een grotere sociale kring. Het wordt 

dus ook moeilijker jezelf te onderscheiden 

en boven de menigte uit te steken. Hierdoor 

gaan mensen meer hun best doen om dit 

doel na te streven. 

Je zou dus kunnen zeggen dat er steeds meer 

mensen lef gaan tonen op zoek naar erken-

ning, acceptatie en waardering.

ZZP MAATSCHAPPIJ / destep

Zzp-maatschap nieuwe trend op arbeids-

markt. Bedrijven zoals The Future Group heeft 

de omzet weten te verdubbelen in een paar 

jaar tijd. TFG is een is collectief bestaande uit 

zelfstandig ondernemers werkzaam in de ICT. 

Zij zien dat deze zzp’ers steeds belangrijker 

worden in de arbeidsmarkt. 

Zzp’er zijn houdt in dat je de praktische zak-

en zelf regelt. Je moet dus zelf je verzekerin-

gen, pensioen etc. regelen. In een collectief 

hoef je dat minder te doen. Je ziet dus dat het 

aantal zzp’ers ook gaat groeien. Hierin zul-

len zij zich dus moeten onderscheiden en lef 

tonen om aan meer werk te komen. 

ELITE VERBINDERS / destep

Opkomst van verbinders binnen de elites. 

Volgens Ajiedj Bakas denkt de nieuwe elite 

alleen maar aan zichzelf. Ze zijn allee maar 

bezig met het vergaren van macht en rijk-

dom. 

Dit turbokapitalisme kan slecht uitpakken. 

Er is ook een groep verbinders binnen de 

elites die het tij willen keren en deze attitude 

die alleen uit is op winst te veranderen. Deze 

zou je kunnen zien als de moderne helden. 

Daarbij zou er eerst moeten worden gewerkt 

aan individualisering. Het is belangrijk om 

te werken aan je eigenidentiteit en dit heeft 

alles te maken met erkenning, acceptatie en 

waardering.

VLOGGERS / destep

Vloggers maken de dienst uit. Vloggen wordt 

steeds en steeds populairder. Waar voor-

heen mensen sceptisch waren over deze 

videodagboeken blijkt hun aanhang enorm 

groot te zijn. Deze zelfstandige vloggers heb-

ben nu vaak honderdduizend tot miljoenen 

volgers op social media. Fans van de vlog-

gers zijn voornamelijk tieners en twintigers. 

De bekendste Nederlandse vlogger is Enzo 

Knol. Naast dat het hierin steeds moeilijker 

wordt je te onderscheiden zijn de bekendste 

vloggers als het ware helden voor deze gen-

eratie vanwege de grote aanhang.

INSTAGRAM / destep

Instagram wordt steeds populairder. Naast 

dat social media nog steeds groeiende is, is 

de groei bij Instagram het grootst. Met maar 

liefst 29 procent steeg het aantal gebruik-

ers 1,8 miljoen. Het gebruik van Instagram 

is het populairst onder Nederlands van t/m 

39 jaar. 

Instagram staat alleen in teken van het pub-

liceren van vierkante foto’s en reacties daar-

onder. Door de velen gebruikers is het moe-

ilijk om hier jezelf te onderscheiden. Maar 

het is zeker een platform voor je zoektocht 

naar erkenning, acceptatie en waardering.
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MEER SUPERHELDEN / sector films

Nu de blockbuster The Avengers 2 in de 

bioscoop draait zie je dat de hype rondom 

superhelden films nog steeds speelt. Vrijwel 

elke superheld krijgt zijn eigen grote film en 

de opkomst van bezoekers is vaak ook erg 

hoog. Nu is het nog eens apart dat de films 

een groot publiek trekken aangezien niet 

iedereen fan zou zijn van de stripboeken. 

Het is voornamelijk de bewondering voor 

deze superhelden dat mensen zo trekt. Zij 

zien in hen de helden die zijzelf misschien 

niet kunnen zijn. Maar ook zouden zij als 

grote voorbeelden gezien kunnen worden in 

hun zoektocht naar erkenning, acceptatie en 

waardering.

YOUNOW / sector online

YouNow is een website/app waarbij tieners 

en twintigers alles livestreamen wat ze doen. 

Op elk moment kun je overal ter wereld ki-

jken naar jongeren die zichzelf filmen ter-

wijl ze hun tanden poetsen of zelfs slapen. 

Maar er is ook geld mee te verdienen. Met 4 

miljoen members is het netwerk gigantisch 

en zijn er altijd mensen bij die meer willen 

opvallen. Zij die in hun zoektocht naar erk-

enning, acceptatie en waardering extra lef 

tonen om hun onzekerheid te overwinnen. 

Deze broadcasters krijgen verzoeken van ki-

jkers die ze dan uitvoeren en daarvoor kan 

een kijker punten geven. Uiteindelijk zijn 

deze punten weer in te wisselen voor echt 

geld.

NEW HEROES / sector sport

Nieuwe grenzen, nieuwe helden. Steeds vak-

er worden professionele sporten extremer. 

Er is sprake van een ‘redbullisering’ van de 

sport. Het merk Redbull is namelijk sponsor 

van dit soort extreme sporten zoals BMX Big-

Air en Moto x Freestyle. En nu is het de vraag 

of deze sporten ook later te zien zijn bij de 

Olympische Spelen. Mocht dat zo zijn, dan 

is er een kans voor veel sporters een held 

te worden. Deze extreme sporten vragen om 

veel lef aangezien ze vaak ook erg gevaarlijk 

zijn.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “Bravolution”. 

Drie bevindingen bevinden zich in de 

mens sector en drie in een andere sector.

REAL LIFE SUPERHEROES / sector mens

Iedereen kent wel superhelden zoals Bat-

man en Superman maar in Seattle loopt 

nu ook een real life superheld rond onder 

de naam Phoenix Jones. Deze “superheld” 

heeft dan geen bijzondere krachten maar 

probeert wel kleine misdaden op te lossen. 

Volledig in outfit gaat hij het nachtleven in 

om kleine bargevechten op te lossen, auto-

dieven achterna te zitten en zelfs vervangt 

hij de banden van gestrande bestuurders. 

Het vergt dan ook behoorlijk veel lef om zijn 

zoektocht naar erkenning, acceptatie en 

waardering te vervullen.

 

VLOGGERS  / sector mens

Vloggers: Youtube-sterren die net zo zijn 

als jij. Bijna niemand van boven de twin-

tig kent deze Youtube-sterren die een vlog 

hebben, maar ze zijn wel immens popu-

lair. Deze vloggers houden in principe een 

dagboek bij met video’s over zaken die zij 

interessant vinden. De bekendste Neder-

landse vlogger is Enzo Knol die in 2014 

een paniekaanval zou hebben gekregen 

op zijn eigen fandag omdat er te veel gil-

lende meisjes en jongens zouden zijn. 

Ruim zeshonderdduizend mensen zijn ge-

abonneerd op zijn Youtube-kanaal. Toch 

blijven deze vloggers, voor alsnog, voor-

namelijk uit de publiciteit. Deze publicite-

it is namelijk vooral te vinden online. Het 

blijkt ook dat voor veel jongeren Youtube 

veel belangrijker is dan de televisie om-

dat zij zelf kunnen bepalen wat ze kijken. 

Het gaat hierbij niet alleen om entertain-

ment maar er worden ook zaken bespro-

ken waar deze jongeren iets aan hebben. 

Het is dus al heel makkelijk om op te 

vallen door middel het bijhouden van je 

eigen leven.

CITY CLIMBERS / sector mens

Om op te vallen in een tijdperk van een 

overvloed aan data vergt moeite. Sommige 

gaan daarin vrij extreem in het beoefenen 

van “city climbing”. Met een GoPro camera 

op zak beklimmen, zij zonder zekeringslijn, 

de hoogste gebouwen. Video’s en foto’s van 

deze kippenvel beklimmingen zijn immens 

populair op het internet. De Russische Kirill 

Oreshkin is zo’n city climber. Hij maakt bi-

zarre selfies waarin hij zich met maar één 

hand vasthoudt aan gebouw van 14 verdie-

pingen. Deze city climbers worden steeds 

populairder en er kan wel gezegd worden 

dat zij enorm veel lef tonen om op te vallen.
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WHO

Whom started it? De innovators op het ge-

bied van Bravolution zijn jonge onzekere  

mensen met lef op zoek naar erkenning. Of-

wel, ‘The new heroes’.

Deze groep mensen staan midden in hun 

zoektocht naar erkenning, acceptatie 

en waardering om hun onzekerheid te 

over winnen. Het zijn tieners en twintigers 

die voornamelijk zijn opgegroeid met 

social media en dit steeds vaker zijn 

gaan gebruiken. Grotendeels van hun 

persoonlijkheid is gecreëerd door het 

internet.

The New Heroes moeten wel lef tonen 

willen zij hun zoektocht ver vullen. Een 

aantal kenmerken van een New Hero 

staan hieronder:

- New Heroes moeten hun handen vuil 

dur ven te maken

- Ze kijken minder televisie want vloggers 

en livestreams zijn veel belangrijker

- Een New Hero zit overal kansen en grijpt 

deze meteen aan

- New Heroes geven liever dan dat zij 

winst maken en nemen van consumenten

- Ze zijn open en geven graag hun mening 

zonder vooroordelen

- New Heroes geven “les”, ze geven vaak 

wijze lessen mee aan hun kijkers

- Het maakt ze niet uit wat anderen van 

ze vinden, omdat ze toch doen wat ze zelf 

het liefst doen

- Staan altijd klaar om anderen te helpen, 

ook al zijn het vreemden

The new 
heroes

WHEN

Bravolution is het begin van een samen-

leving waarin erkenning een belangrijke 

rol speelt. De ontwikkelingen in dit cluster 

op korte termijn en de toekomstvisie op 

lange termijn staan hier omschreven.

Bravolution staat voor een opkomst van 

nieuwe moderne helden. Zij die niet zomaar 

met de kudde meelopen maar overal kansen 

inzien. En zij die de wereld willen helpen in 

plaats van winst maken.

KORT TERMIJN

Op korte termijn zie je steeds meer nieuwe 

helden opkomen, veelal online. Doordat ze 

online zijn zal het grotere deel van de samen-

leving niet precies weten wie het zijn, maar 

ondertussen weet de jeugd het wel. Zij spen-

deren namelijk veel meer tijd online dan de 

oudere generatie. 

Tieners en twintigers kijken op naar deze 

nieuwe helden, waaronder de vloggers en 

streven een doel naar. Het doel om hun onze-

kerheid te overwinnen en lef te tonen. Daar-

naast zullen ze altijd op zoek zijn naar erken-

ning, acceptatie en waardering.

 

LANG TERMIJN

De oudere generatie zal minder grip krijgen 

op de onafhankelijke nieuwe jonge helden 

met een gezondere visie voor de wereld en 

maatschappij. Zij zijn door lef te tonen sterk-

er in hun schoenen gaan staan en denken 

voornamelijk aan elkaar. Het ideale beeld is 

dat The New Heroes het onrecht in de wereld 

aangaan.



8180

Zelfexpress i e

Uit ing

Meegaand

Vertrouwd

toekomst In de toekomst is er geen  

 onderscheid meer tussen 

 mannen en vrouwen. 

 Vrouwen kunnen machtpos-

 ities innemen. We gaan naar 

 een toekomst waar iedereen 

 gelijk is, waar geen ondersc-

 heid meer is in seksen.

heden Tegenwoordig is het verschil 

 al steeds kleiner, er wordt in 

 veel landen al geaccepteerd 

 dat je anders bent. Met be-

 trekking op het homohuwelijk 

 of het transgender aspect .

verleden Hippies! De kleding en 

 haardracht van de hippies 

 werd vaak speciaal gevonden.

  Er was geen onderscheid  

 meer tussen de seksen.

WHAT

Wanneer je in een samenleving anders bent 

dan de rest houdt dat niet in dat je dit niet 

mag tonen. Toch zijn er veel mensen die 

zichzelf niet durven te zijn en uit veiligheid 

mee gaan in de menigte. Zou dit in de 

toekomst anders worden?

Bij het cluster “Younique” gaat het erom dat 

je je eigen identiteit durft te laten zien. Het 

stukje zelfexpressie om te durven uiten hoe 

je je daadwerkelijk voelt. 

Maar waarom zou je dat doen als meegaan 

met de menigte veel makkelijker is? Dat is 

de vraag wat bij dit cluster centraal staat. 

Wint de zelfexpressie en het durven uiten 

het van het veilige bestaan?

Y O U N I Q U E
Waarom zou je opvallen als 

meegaan veel makkelijker is?
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WHY

Why is it emerging now? In dit onderdeel 

worden de volgende drijfveren: zelfexpressie, 

uiting, meegaand en vertrouwd onderbouwd 

met behulp van de DESTEP analyse.

HOMOHUWELIJK LEGAAL / destep

Sinds 1 april 2001 kunnen mensen van het-

zelfde geslacht in Nederland met elkaar 

trouwen. Nederland is hiermee het eerste 

land waar het homohuwelijk is toegestaan. 

In het eerste halfjaar na de invoering zijn 

dan ook bijna tweeduizend homohuwelijken 

gesloten. In de eerste maanden betroffen het 

vooral omzettingen van bestaande partner-

schapsregistraties. 

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels 

wordt het homohuwelijk ik 18 landen erkend 

en toegestaan, hieronder ziet u de wereld-

kaart ingekleurd op basis van wetgeving ron-

dom homoseksualiteit en het homohuwelijk.

VROUWELIJKE MANNEN / destep

Mannen worden steeds vrouwelijker. De Ned-

erlandse man verschilt steeds minder van de 

Nederlandse vrouw als het gaat om zogehet-

en typische vrouwenzaken. Mannen geven 

per maand gemiddeld meer geld uit aan kl-

eding dan vrouwen. Bovendien besteedt hij 

per maand ook al meer geld aan verzorging-

sproducten. Daarnaast neemt de ‘vrouweli-

jke onzekerheid’ bij de man toe.

Dit blijkt uit het nationaal onderzoek dat het 

mannenblad Men’s Health en onderzoeks-

bureau Trendbox lieten uitvoeren onder 780 

mannen en vrouwen tussen de 18 en 50 jaar. 

Beiden constateren dat mannen zich veel 

bewuster zijn geworden van hun uiterlijk. Hij 

geeft zichzelf dan ook direct een hoger cijfer 

dan vijf jaar geleden in het onderzoek: een 

7,3. In 2001 was dat 7,2. Zeker 75 procent van 

de man vindt zijn uiterlijk belangrijk, maar 

om helemaal goed voor de dag te komen tast 

hij flink in de buidel. Maandelijks geeft hij 

gemiddeld 106 euro uit aan kleding.

ANDROGYNIE / destep

Androgynie: De strijd der seksen voorbij. 

Mannenmode wordt vrouwelijker - en omge-

keerd. Androgynie is de modetrend van de 

jaren negentig. Op weg naar een volledige 

fusie van vrouwen- en mannenkleding.

Crossdressing, een ver doorgevoerde vorm 

van androgyne mode, kan anno 1997 niet 

meer rekenen op het predicaat zonde. In-

tegendeel, het is in de modewereld een 

must geworden. Ferry Schoew, een in Parijs 

woonachtige trendwatcher: ,,Voor een man 

is het nu cool, sexy en stoer zich vrouwelijk 

te kleden. Niet als provocatie, maar als een 

teken van moderniteit.

Vrouwen daarentegen dragen al veel langer 

kleding uit de garderobe van de man. 

Tegenwoordig kijkt niemand er meer van 

op als een vrouw mannelijke kleding draa-

gt. Alleen het materiaal, de kleur of de 

snit wijken soms wat af. Bij een vrouw in 

jeans en T-shirt denkt vrijwel niemand ‘wat 

ziet die er mannelijk uit’. En toch werd dat 

vroeger als typisch mannelijk gezien.’ Trend-

watchers, sociologen, ontwerpers en mar-

keting-deskundigen zijn het er over eens: 

androgynie is hèt modewoord van de jaren 

negentig. Weliswaar wordt het stereotiepe 

man-vrouwbeeld nog steeds met de paple-

pel ingegoten. Baby’s van het mannelijk ge-

slacht dragen overwegend blauw en meisjes 

roze. Maar die traditie staat op de helling. Na 

diverse emancipatiegolven weten mensen 

dat zich tussen die twee uitersten ook een 

heel scala aan mogelijkheden bevindt. Het is 

goed dat die cocktail nu ook tot uitdrukking 

komt in onze kleding.’’ Edelkoort: ,,Manneli-

jke en vrouwelijke mannequins lijken tegen-

woordig sprekend op elkaar. Op de catwalk 

wordt onbeperkt gespeeld met dat gegeven: 

jongensachtige meisjes in sensuele jurken, 

stoere macho’s in zijden overhemden of met 

fel gekleurde dassen. Je ziet het ook terug in 

de kleding van het nieuwe modeseizoen: al-

les wordt blurb.’’
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FEMALE TO MALE / sector fotografie

De fotograaf Wynne Neilly documenteert zijn 

geslacht overgang van Vrouw naar ‘Man,’ 

een zelfportretten project dat, samen met af-

beeldingen, omvat de vocale veranderingen, 

documenten en objecten die belangrijke 

momenten in zijn reis vertegenwoordigen. 

Hiermee wil hij mensen laten zien wat er al-

lemaal bij komt kijken als je in het verkeerde 

lichaam geboren bent. Een zoektocht naar 

acceptatie om anders te zijn. In de toekomst 

zullen meer mensen er voor uit durven te 

komen dat ze anders zijn.

FACEBOOK GENDER ID / sector online

Facebook wil een bijdrage leveren als het 

gaat om de acceptatie van het transgen-

der. Daarom kondigen zij aan dat ze meer-

dere opties gaan geven als het gaat om het 

kiezen van het geslacht. Voorheen stelde 

Facebook alleen de keuze om te kiezen tus-

sen het mannelijke en vrouwelijke geslacht. 

Nu is het opengesteld voor opties die voor 

iedereen gangbaar zijn. Dus iedereen in-

clusief de online transgender gemeenschap. 

Daarnaast kun je er ook voorkiezen om je ge-

slacht verborgen te houden op je pagina zo-

dat je er over na kunt denken of je het online 

bekend wil maken of niet. Op deze manier 

gaan we naar een toekomst waarin zowel in 

het dagelijks leven als op social media het 

bestaan van de transgender erkend mag 

worden.

MAN LINGERIE / sector kleding

Het bedrijf xDress lanceert een betaalbare 

lingerie lijn voor mannen. Ze bieden een 

brede selectie van strings tot hipsters tot 

bodystocking. 

De materialen die ze gebruiken zijn transpar-

ant, voorzien van kant iets dat we voorheen 

alleen associëren met lingerie voor de vrou-

wen. Eng, verdraaid en volkomen verwar-

rend als we hier vanuit moeten gaan in de 

toekomst.

WHERE

Where can I find it? Deze verzameling van 

signalen, of wel cool seeds of the new, 

vormen samen het cluster “Younique”. 

Drie bevindingen bevinden zich in de 

Cosmetische sector en drie in een andere 

sector.

GUYLINER / sector cosmetisch

The guyliner is een eyeliner voor mannen. 

Een trend waarvoor je vooral zelfverzekerd 

voor moet zijn, het trekt gelijk de aandacht 

naar je ogen, iets wat dus direct opvalt. Maar 

daarnaast geeft het ook een stoere look. Een 

trend die weggelegd is voor de creatievere 

types in de samenleving. Jean Paul Gaultier 

heeft een make-uplijn ontwikkeld speciaal 

voor mannen. In de toekomst zullen meer 

cosmetica bedrijven zich gaan richten op 

producten speciaal voor mannen.

BOTOX FOR MEN  / sector cosmetisch

Het zijn niet alleen meer de vrouwen die 

Botox gebruiken om de rimpels in hun ge-

zicht te verminderen. Mannen geven ook 

steeds meer om hun uiterlijk en hebben 

er veel voor over om er goed uit te blijven 

zien. 

Ze verzorgen zichzelf goed door een ge-

zonde levensstijl aan te meten dat zich 

uit in voeding en sport. Maar ondanks dat 

valt het krijgen van rimpels niet tegen te 

gaan, steeds meer mannen staan open 

voor veranderingen aan het lichaam, zow-

el met Botox als het experimenteren met 

cosmetische chirurgie. COUPLE SWAP / sector cosmetisch

De fotograaf JJ Levine maakt foto’s van stel-

len die geslachten hebben verwisseld van de 

ene foto naar de volgende, overtuigend en 

verwarrend aangezien de stellen enkel een 

verandering aanbrengen in kleding en make-

up. De fotograaf laat hiermee zien dat kos-

tuums alles is wat nodig is om de veronder-

stelling te geven met welk geslacht we te 

maken hebben. Dan is ons cultureel begrip 

van het gender zijn vrij oppervlakkig. Omdat 

we groeiende zijn naar een samenleving met 

gelijke mensen in plaats van het verschil in 

seksen is dit een interessante manier om de 

toekomst dit verschil wellicht nog kleiner te 

maken.
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WHO

Whom started it? Als innovator op het ge-

bied van acceptatie en jezelf durven uiten 

is Aydian Dowling een voorbeeld voor velen. 

Hij was het eerste transgender covermodel 

van het tijdschrift Men’s health.

We gebruiken de term transgender in 

de betekenis van je jongen/man voelen 

ter wijl je f ysiek een meisje/vrouw bent 

of andersom. Transgenders identif iceren 

zich dus gedeeltelijk of volledig met het 

andere geslacht, willen waar mogelijk 

permanent als zodanig leven en zijn 

daar voor in de meeste gevallen bereid 

een medische geslachtsaanpassing te 

ondergaan.

De 27 jarige Aydian Dowling uit Long 

Island was vroeger een vrouw en nu een 

hottie met een sixpack. Hij is het eerste 

transgender model dat in aanmerking 

kwam als covermodel voor het blad Men’s 

Health. Bij de wedstrijd om covermodel te 

worden voor het blad Men’s Health draait 

het natuurlijk allemaal om mannen met 

een mooi lichaam en dat heef t Aydian! 

Hij zegt zelf: “Als transgender man, is 

het hebben van een gezond lichaam 

en geest mijn ultieme doel. Hoewel ik 

altijd een soor t gevecht heb met mijn 

lichaam, blijf ik er elke dag aan werken, 

waardoor ik me aan de binnenkant 

gelukkig voel.” Met zijn deelname wil 

hij laten zien dat transgenders bestaan 

en dat ze geaccepteerd willen worden in 

de samenleving. Een voorbeeld voor vele 

anderen transgenders door zijn trots te 

dur ven uiten.

Aydian
Dowling

WHEN

Younique is het begin van een samen-

leving waarin jezelf durven uiten het 

opneemt tegen het vertrouwde gevoel om 

met de menigte mee te gaan. De ontwikke-

lingen in dit cluster op korte termijn en de 

toekomstvisie op lange termijn staan hier 

omschreven.

KORT TERMIJN

Het is tot op heden nog steeds een strijd als 

het gaat om de acceptatie van het anders 

zijn. Nog lang niet alle landen hebben zich 

aangesloten bij de acceptatie van het trans-

gender zijn of bijvoorbeeld het homohuwelijk 

waarbij 2 mensen van het zelfde geslacht el-

kaar de liefde verklaren. 

Wel zie je al steeds meer gelijkheid tussen de 

seksen als het gaat om man en vrouw. Kled-

ing voor mannen neemt vrouwelijker vormen 

aan en voor vrouwen zijn juist de mannelijke 

vormen zichtbaar. In kleding verdwijnt het 

verschil dus al langzaam. 

Ook zijn er steeds meer bedrijven die zich 

bezig houden met de ontwikkeling van de 

cosmeticaproducten voor mannen. Het uit-

erlijk wordt steeds belangrijker voor de man-

nen in onze samenleving waardoor goede 

verzorgingsproducten zeker een must zijn.

LANG TERMIJN

Doordat de acceptatie van het anders zijn 

in steeds meer landen geaccepteerd wordt, 

bied dit een toekomstvisie waarin in je 

jezelf kunt zijn in ieder land. Er wordt minder 

onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. 

Dit gaat zich uiten in kleding, machtposities 

op het werk, verzorgende producten en uit-

eraard in wetgeving. Er wordt een samenlev-

ing gecreëerd waarin iedereen gelijk is en 

er geen onderscheid gemaakt wordt aan de 

hand van het geslacht.
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# 1 .  O P E N W O R L D

ARTIFICIAL CARE  

WHY

- Medische Technologie,  FHI .  (2015) .  Trends binnen de branche Medische Technologie.  Geraadpleegd op 

http://medischetechnologie. fhi .nl/content/view/14/31/ 

-  Dohmen,  D.  (2013,  5  november) .  FutureMed2020:  zeven exponentiële  t rends.  Geraadpleegd op http://

www.skipr.nl/…/id1632-futuremed2020-zeven-exponenti l… 

-  van Lun,  E.  (2013,  21  apri l ) .  Trends tot 2100,  deel 5:  2020-2100 Geraadpleegd op http://www.marketing-

facts.nl/…/trends-tot-2100-deel-5-2020-… 

-  van Eerden,  H.  (2011) .  Innovatie  en business in  Oost-Nederland,  L i fe  Sciences & Health,  Ontwikkel ing-

smaatschappij  Oost Nederland NV.  Geraadpleegd op 12-05-2015 -  STAMM (2015).  Visie  op zorg.  Geraad-

pleegd op http://www.stamm.nl/content/visie-op-zorg

WHERE 

-  Apple.  (2015) .  Researchkit .  Geraadpleegd op https://www.apple.com/nl/researchkit/ 

-  RT.  (2014,  24 november) .  5- foot-tall  ‘Robocops’  star t  patroll ing Si l icon Valley.  Geraadpleegd op http://

r t .com/usa/207395-robocop-securi ty-si l icon-valley/ 

-  Mogg,  T.  (2015,  26 februari ) .  Meet Robear,  a  Japanese robot nurse wit  the face of  a  bear.  Geraadpleegd 

op http://www.digital trends.com/cool-tech/riken-robear/ 

-  MacRae,  M.  (2012,  mei) .  The Robo-Doctor  wil l  see you now.  Geraadpleegd op https://www.asme.org/…/

robotics/robo-doctor-wil l -see-you-now 

-  Moon,  M.  (2015,  8  februari .  THigh-tech Japanese hotel  to  employ human-l ike robot staff.  Geraadpleegd 

op http://www.engadget.com/…/02/08/high-tech-robot-hotel - japan/ 

-  Gwynne,  P.  (2015,  18 maar t) .  Children learn cursive by teaching robots.  Geraadpleegd op http://phys-

icsbuzz.physicscentral .com/…/children- learn-curs…

WHO 

Promovendi  Netwerk Nederland (PNN).  (2015) .  Algemeen.  Geraadpleegd op http://www.hetpnn.nl/over-

ons/algemeen/

B R O N V E R M E L D I N G
COMFUTURE

WHY 

-http://www.beursapps.nl  (2015)  Beursapps,  Apps over  beleggen en de beurs 

-  SociaalWeb,  8 handige apps voor  mantelzorgers(19 maar t 2015)  http://www.sociaalweb.nl/nieu-

ws/8-handige-apps-voor-mantelzorgers

WHERE 

-https://www.kickstar ter.com/projects/416260479/safewallet-an-anti - theft-and-anti - loss-wallet-0?ref=-

categor y Kickstar ter,  SafeWallet ,  - 

-  De leukste fashion-apps,  redact ie  VIVA,  (11  november 2014)  https://www.kickstar ter.com/pro-

jects/1227497591/noki- the-smar t-doorlock-for-europe?ref=categor y 

-  Kickstar ter,  Noki,  -  (Maar t ,  2015)  https://www.kickstar ter.com/projects/1227497591/

noki- the-smar t-doorlock-for-europe?ref=categor y

# 2 .  T O G E T H E R N E S S

THE NEW BONDING  

WHAT 

-  f rankwatching (2012),  “hoe het internet in  10 jaar  t i jd  veranderde”,  geraadpleegd op 10 mei  2015, 

http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/07/hoe-het- internet- in-10- jaar-t i jd-veranderde- info-

graphic/ 

WHY 

-  cbs (2013),  “huishoudens-internet-ar t .”,  geraadpleegd op 10 mei  2015,  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/

themas/vri je-t i jd-cultuur/publ icat ies/ar t ikelen/archief/2013/2013-huishoudens-internet-ar t .htm 

-  marketingfacts(2014),”nationale social  media onderzoek”,  geraadpleegd op 10 mei  2015,http://www.

marketingfacts.nl/berichten/nationale-social -media-onderzoek-2014 

-  f rankwatching (2015),  “slackt ivisme heeft  onl ine act ie  voeren zin”,  geraadpleegd op 10 mei  2015, 

http://www.frankwatching.com/archive/2015/04/11/slackt ivisme-heeft-onl ine-act ie-voeren-zin/ 

-  Cbs(2014),  “steeds vaker  relat ie  via  het internet”,  geraadpleegd op 10 mei  2015,  http://www.cbs.nl/

nl-NL/menu/themas/bevolking/publicat ies/ar t ikelen/archief/2014/2014-4087-wm.htm 

-  Imoodcompany(2014),  “vei l ig  informatie  delen via  het internet”,  geraadpleegd op 10 mei  2015 http://

www.imoodcompany.nl/blogs/ict/beveil iging/veil ig- informatie-delen-via- internet

WHERE

 -  Facebook (2012),  “star ingyouaroundtheworld”,  geraadpleegd op 15 apri l  2015,https://www.facebook.

com/starr ingyouaroundtheworld/photos_stream 
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-  Trendhunter  (2014),  “f ind a  t ravel  budy”,  geraadpleegd op 15 mei  2015,  http://www.trendhunter.com/

trends/f ind-a-travel-buddy -  Netband(2014),  geraadpleegd op 14 apri l  2015,  https://www.netband.nl 

-  Kickstar ter(2015),  “ l inute making later  happen now”,  geraadpleegd op 8 apri l  2015,  https://www.kick-

star ter.com/projects/622842579/l inute-making- later-happen-now?ref=categor y 

-  Trendhunter(2015),”roommate-f inder”,  geraadpleegd op 15 mei  2015,  http://www.trendhunter.com/

trends/roommate-f inder 

WHO 

-  Facebook (2012),  “star ingyouaroundtheworld”,  geraadpleegd op 15 apri l  2015,https://www.facebook.

com/starr ingyouaroundtheworld/photos_stream

SHARING IS CARING

WHAT 

-  “Sharing is Caring” Afbeelding geraadpleegd op 12/5/15 http://www.thiscouldbephx.com/sharing- is-

car ing-the-cultural -shif t-away-from-ownership

WHY 

-  Forse groei  mobiel  internet gebruik (maar t 2013)  http://www.marketingonl ine.nl/nieuws/bericht/onder-

zoek-forse-groei-mobiel - internetgebruik (geraadpleegd op 14/5/15) 

-  ( Jul i  2013)  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vri je-t i jd-cultuur/publ icat ies/ar t ikelen/

archief/2013/2013-3851-wm.htm (geraadpleegd op 14/5/15 13:52) 

-  Ook zo bang om iets te  missen? (Maar t ,  2015)  http://www.telegraaf.nl/vrouw/magazine/23759628/__

Ook_zo_bang_om_iets_te_missen___.html (geraadpleegd op 14/5/15 20:37) 

-  Nieuwe voorwaarden Facebook,  december 2014 http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/18/

dit-zi jn-de-nieuwe-voorwaarden-van-facebook-moeten-we-bang-zi jn/  (geraadpleegd op 14/5/15 21:00) 

-  http://editor ial .nl .softonic.com/google-facebook-en-instagram-6-verontrustende-voor-

waarden-waar- je-mee-akkoord-gaat (geraadpleegd op 14/5/15 21:15)

WHERE 

-  http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/htc-re-camera-real- t ime-streaming-20150109/ (geraadpleegd op 

15/5/15 ) 

-  Meerkat nieuwe Hype.  http://www.nu.nl/weekend/4015351/wordt-meerkat-nieuwe-hype-sociale-media- .

html (geraadpleegd op 15/5/15 9:00) 

-  F lash player  video’s.  http://hidashhi.com/wp-content/uploads/2014/11/Persbericht- Idi l igo-ver van-

gt-verouderde-Flash-techniek-voor-real- t ime-onl ine-communicat ie-van-HidashHi- .pdf (geraadpleegd op 

15/5/15 9:55)

# 3 .  I N V O L V E M E N T

FLEX-ABILITY
 
WHY 

-  schol ieren,  f lexibel  werk,  2  juni  2002 http://www.schol ieren.com/praktische-opdracht/6308 -  Young-

works,  Nieuwe technologie bied onderwijs kansen om f lexibel  in  te  spelen op verschil len,  Huub Nel is,  12 

september 2013 http://blog.youngworks.nl/blog/nieuwe-technologie-biedt-onderwijs-veel-kansen-om-

f lexibel- in-te-spelen-op-verschil len 

-  F lexibi l i tei t  in  de event branche,  7  beaufor t .  http://www.7beaufor t .nl/7beaufor t/het-nieuws/f lexibi l i te-

i t- in-de-event-branche 

WHERE 

-  Br ight,  App beleggen als game met BUX,  Daniel  Verlaan,  16-03-2015 http://www.bright .nl/simpel-mo-

biel -beleggen-met-bux 

-  Br ight,  Human-update moedigt bewegen aan met clubs,  Rutger  Otto,  22-01-2015 http://www.bright .nl/

human-update-moedigt-bewegen-aan-met-clubs 

-  Nudge,  F lor is Poor t  http://www.nu.nl/apps/3817969/beste-spor t-apps-android-en- ios.html

DARE TO INTERACT

WHAT 

-  mostwatchedtoday.com, TNT:  Push To Add Drama (2012)  geraadpleegd op 15 mei  2015 http://www.most-

watchedtoday.com/tnt-belgium-push-to-add-drama-button

WHY 

-  cbre.nl ,  Consument van de toekomst verwacht winkelbeleving (2013)  geraadpleegd op 15 mei  2015 

http://www.cbre.nl/nl_nl/news_events/news_detai l?p_id=15863

 -  eventbranche.nl ,  Event Trends Top 5:  Social  media op 1  door  Sjoerd Weikamp (2012)  geraadpleegd 

op 15 mei  2015 http://www.eventbranche.nl/nieuws/event-trends-top-5-social -media-op-1-7025.html - 

emerce.nl ,  Instagram beste platform voor  sociale  interact ie  door  Jan Libbenga (2014)  geraadpleegd op 15 

mei  2015 http://www.emerce.nl/nieuws/forrester- instagram-beste-platform-interact ie 

-  for tune.com, How augmented real i ty and vir tual  real i ty wil l  generate $150 bi l l ion in  renevue by 2020 

door  John Gaudiosi  (2015)  geraadpleegd op 15 mei  2015 http://for tune.com/2015/04/25/augmented-re-

al i ty-vir tual-real i ty 

-  packagingdigest .com, Viral i ty of  sustainabil i ty through gamif icat ion door  Shea Zwer ver  (2015)  geraad-

pleegd op 15 mei  2015 http://www.packagingdigest .com/sustainable-packaging/viral i ty-of-sustainabil i -

ty- through-gamif icat ion1505 
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# 4 .  S H I F T I N G I D E N T I T I E S

BRAVOLUTION 

WHAT 

- The 100 Greatest Heroes: Inspiring Profiles of One Hundred Men and Women Who Changed the World (2003), H. Paul Jeffers, 

uitgegeven door Kensington Publishing Corp Citadel Press: New York City geraadpleegd op 15 mei 2015

WHY 

- pwc.nl, Versnellende verstedelijking (2014) geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.pwc.nl/nl/megatrends/urbanisatie.jhtml 

- zzpbarometer.nl, Zzp-maatschap nieuwe trend op arbeidsmarkt (2015) geraadpleegd op 15 mei 2015, http://zzpbarometer.

nl/2015/01/zzp-maatschap-nieuwe-trend-op-arbeidsmarkt 

- thepostonline.nl, Opkomst van verbinders binnen de elites door Ajiedj Bakas (2015) geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.

thepostonline.nl/2015/05/07/opkomst-van-verbinders-binnen-de-elites 

- theguardian.com, The young vloggers and their fans who are changing the face of youth culture door Dalmeet Singh Chawla 

WHERE -  adsoftheworld.com, Polar  Beer:  Polar  Cell  Phone Null i f ier  (2013)  geraadpleegd op 15 mei  2015 

http://adsoftheworld.com/media/ambient/polar_beer_polar_cell_phone_null i f ier

-  psfk.com, Join a  Vir tual  Treasure Hunt for  Running Shoes door  Emma Hutchings (2015)  geraadpleegd op 

15 mei  2015 http://www.psfk.com/2015/04/reebok-vir tual- treasure-hunt-hunt- for- the-pump-instagram.

html 

-  tbwa-paris.com, SNCF:  Europe i t ’s just next door  (2014),  http://www.tbwa-paris.com/sncf/europe/en/

index.html 

-  thenextweb.com, Get r ipped or  die  mining:  How Fi tcoin can make you a  Bitcoin for tune at the gym door 

Sahail  Ashraf (2015)  geraadpleegd op 15 mei  2015 http://thenextweb.com/insider/2015/03/23/get-

r ipped-or-die-mining-how-f i tcoin-can-make-you-a-bitcoin-for tune-at- the-gym 

-  digital trends.com, Get f loored with new por table interact ive projector  for  kids door  Er ika Prafder 

(2015)  geraadpleegd op 15 mei  2015 http://www.digital trends.com/home/interact ive-game-projec-

tor- for-kids/#/4 

-  duurzaambedri j fsleven.nl ,  Is  di t  de supermarkt van de toekomst?  door  Laura Fransen (2015)  geraad-

pleegd op 15 mei  2015 http://www.duurzaambedri j fsleven.nl/retai l/5533/is-dit-de-supermarkt-van-de-

toekomst

(2014) geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/28/vloggers-changing-future-adver-

tising 

- marketingfacts.nl, Social media in Nederland 2015: jongeren haken af van Facebook en Twitter door Danny Oosterveer (2015) 

geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2015-jongeren-haken-af-op-

facebook

WHERE 

- elsevier.nl, Vloggers: Youtube-sterren die net zo zijn als jij door Jenny Velthuys (2015) geraadpleegd op 15 mei 2015 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQq-

QIoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.nl%2FNederland%2Fachtergrond%2F2015%2F4%2FVloggers-You-

Tube-sterren-die-net-zo-zijn-als-jij-1739611W%2F&ei=WWFXVYSNJMn0UuysgBg&usg=AFQjCNFdfr98fTlejhgmnIY8gAOZvDH_

hA&sig2=wDVPuwCZrocZRGvZmSCQ9g 

- mirror.co.uk, Real life superheroes transform into masked vigilantes to protect cities of America door Kara O’Neill, 

Sy Bean (2015) geraadpleegd op 15 mei 2015 http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/real-life-superheroes-trans-

form-masked-5313086 

- sploid.gizmodo.com, The craziest of the Russian city climbers is beyond insane door Jesus Diaz (2014) geraadpleegd op 15 mei 

2015 http://sploid.gizmodo.com/the-craziest-of-the-russian-city-climbers-makes-me-scre-1515718222

 - thewire.com, The Superhero Movie Era won’t End door Richard Lawson (2013) geraadpleegd op 15 mei 2015 http://www.thew-

ire.com/entertainment/2013/05/superhero-movie-era-wont-end/64870 

- nrcreader.nl, Nieuwe grenzen, nieuwe helden door Rob Schoof (2014) geraadpleegd op 15 mei 2015 http://www.nrcreader.nl/

artikel/7704/nieuwe-grenzen-nieuwe-helden 

- mnn.com, Parents: Have you heard of YouNow? Your teen has door Jenn Savedge (2015) geraadpleegd op 15 mei 2015 http://

www.mnn.com/family/protection-safety/blogs/parents-have-you-heard-of-younow-your-teen-has 

YOUNIQUE

WHAT 

- Ardjoena (2010), “de jaren 60”, geraadpleegd 11 mei 2-15, http://www.ardjoena.nl/Sixties/index.html?P60-21hippies.html

WHY 

- wikipedia(2015), “homohuwelijk”, geraadpleegd op 11 mei 2015, http://nl.wikipedia.org/wiki/Homohuwelijk

-  advocaten(2015), “het huwelijk tussen twee personen van het zelfde geslacht”, geraadpleegd op 11 mei 2015, http://www.

advocaten.nl/het-huwelijk-tussen-twee-personen-van-hetzelfde-geslacht-homohuwelijk/

- Nu.nl (2015), “mannen worden steeds vrouwelijker”, geraadpleegd op 11 mei 2015, http://www.nu.nl/wetenschap/823825/

mannen-worden-steeds-vrouwelijker.html

- Nrc(1997), “ Androgynie: de strijd der seksen voorbij”, geraadpleegd op 11 mei 2015, http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Mode/

seksen.html

WHERE 

- Rtlnieuws (2014), “alle mannen aan de guyliner”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.rtlnieuws.nl/editienl/alle-mannen-

aan-de-guyliner

- Trendhunter(2007), “botox for men”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.trendhunter.com/trends/botox-for-men-most-

common-cosmetic-surgery-for-males

- Trendhunter(2014), “couple swap”, geraadpleegd op 28 april 2015, http://www.trendhunter.com/trends/switch-by-jj-levine
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- Trendhunter(2014), “female to male”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.trendhunter.com/trends/female-to-male

- Trendhunter(2008), “male lingerie a new leve tot metrosexuality”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.trendhunter.com/

trends/male-lingerie-a-new-level-to-metrosexuality

- Trendhunter (2014), “facebook-gender”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.trendhunter.com/trends/facebook-gender

WHO

- Facebook 2011),”aydian dowling”. Geraadpleegd op 15 mei 2015, https://www.facebook.com/AydianEDowling

- AD(2015),”mogelijk eerste transgender model voor men’s health”, geraadpleegd op 11 mei 2015, http://www.ad.nl/ad/nl/5595/

Digitaal/article/detail/3959429/2015/04/16/Mogelijk-eerste-transgender-model-voor-Men-s-Health.dhtml

- KRO(2015), “hij is een zij, wat is een transgender”, geraadpleegd op 15 mei 2015, http://hijiseenzij.kro.nl/informatiepaginas/

wat-is-transgender

And we w ill l ive
happily and curiously 

ever aft er

The End
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