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TREND
REPORT

Voor u ligt het verslag dat gemaakt is in 

opdracht van de minor Trendwatching. Het 

doel was om het Trendlandschap in kaart te 

brengen. Dit wil zeggen dat we zowel Neder-

landse als buitenlandse trendwatchers heb-

ben onderzocht. Daarbij hebben we ook een 

diepte interview gehouden met de bekende 

Nederlandse trendwatcher Tom Kniesmeijer.

U treft in dit verslag een top 10 van diver-

se trendwatchers aan. Er is gekeken naar de 

achtergronden, methodieken, specialismen 

en opdrachtgevers. Deze informatie hebben 

wij verschaft door middel van deskresearch. 

Het hoofdstuk over Tom Kniesmeijer is een 

samenvatting van het uitgebreide interview 

dat we met hem hadden in Amsterdam.

Veel leesplezier!

Claire, Geke, Marion & Mariska

CUriosity
is the 

lust of 
the mind
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ADJIEDJ
BAKAS

Adjiedj Bakas (1963) is een veelzijdige man. Als 
spreker, auteur en eigenaar van  Trend Office Bakas 
bv en Bakas Books bv is hij een invloedrijke trend-
watcher onder marketeers.

ACHTERGROND /

Met roots in India, Suriname en Nederland is deze 
man overal thuis. Aan de Universiteit Utrecht stu-
deerde bij Nederlands, met als specialisatie Com-
municatiekunde, waar hij in 1987 afgestudeerd is. 
Als communicatieadviseur heeft hij na zijn studie 
gewerkt bij o.a. NOS en KLM. De jaren daarna ont-
wikkelde hij zich tot  befaamd trendwatcher, auteur 
en tv persoonlijkheid.

Tegenwoordig heeft Adjiedj vele prijzen op zijn 
naam staan. Hij is één van de 30 invloedrijkste men-
sen in de financiële industrie, de meest invloedrijke 
trenwatcher onder marketeers, een van de 25 crea-
tiefste Nederlanders en hij staat in de top 100 van 
meest invloedrijke mediapersoonlijkheden. Adjiedj 
werd in 2008 uitgeroepen tot zwarte zakenman van 
het jaar en in 2009 uitgeroepen tot trendwatcher 
van het jaar. Daarnaast staat hij in de top-10 van de 
meest geboekte sprekers van Nederland.

Adjiedj staat bekend om zijn opgewekte karakter, 
optimisme, cynisme, nuchterheid en humor. Zijn 
lezingen zijn daarom erg geliefd. 

i nt u i t i ve 
f o r e c a s te r

"a lleen tegenwind 
brengt een vl ieger 

omhoog"
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“shift happens”
OPDRACHTGEVERS /

Met 200 lezingen per jaar heeft Bakas een 
grote klantenkring. Adjiedj werkt voor ver-
schillende opdrachtgevers waar hij lezingen 
en trendboeken op maat voor maakt. Een 
greep uit zijn klantenbestand:
- Uitvaartsverzekeraar Yarden
- Achmea Woonfonds
- Deloitte 
- Continu
- ArboNed
- Samsung
- Adecco
- Vakbond De Unie
- OMALA 
Daarnaast geeft hij  ook gastcolleges op uni-
versiteiten en hogescholen in o.a. Nederland, 
Sjanghai, Londen, Suriname en Brazilië.

TOEKOMST VISIE /

Adjiedj gelooft in de vooruitgang van de mens 
en enomie. “Kijk naar de feiten: er is minder 
honger op de wereld dan ooit tevoren, er zijn 
minder oorlogen. De mensheid is rijker dan 
ooit en de welvaart is beter verspreid. De 
mens is een geweldig inventief beestje!” Hij 
gelooft niet in ‘recessiestress’.

In de toekomst voorspelt hij  een consumenten 
vorm van doe-het-zelf-kapitalisme. Eenzaam-
heid wordt bestrijd door ontdigitalisering en 
mensen krijgen weer meer persoonlijk con-
tact. Technologie krijgt een negatieve impact 
op mensen omdat banen verloren gaan. Ook 
draagbare technologie wordt een grote hit en 
gaat in kleding verwerkt worden. 

SPECIALISMEN /

Bakas is gespecialiseerd in trends op het vlak 
van economie, technologie, food, zorg, ar-
beidsmarkt, openbaar bestuur en zingeving. 
Daarnaast is hij  spiritueel en neemt dit ook 
mee in zijn boeken en lezingen. 

Hij heeft een groot netwerk opgebouwd en 
vele jaren ervaring als trendwatcher. Zijn 
aanpak is zelfverzekerd en spreekt van grote 
overtuigingskracht. Door de combinatie van 
deze factoren komen maar liefst 90(%) van 
zijn voorspellingen uit.

Zijn sterkste punt is toch voornamelijk zijn 
spreekvaardigheid en zijn bekende lezingen.

METHODIEKEN & WERKWIJZE /

Adjiedj omschrijft zijn werkwijze als schilder in 
een atelier, alleen gebruikt hij geen verf maar 
netwerk, onderzoek, redactie, inspiratoren en 
geschiedenis. Véél informatie analyseren en 
ordenen. Hij noemt het zelf een soort hogere 
abstractiekunde. Van alle abstracte informatie 
maakt hij een concretere voorspelling. 

Bakas staat bekend om zijn positieve aanpak. 
Hij praat bijvoorbeeld over een ‘nieuwe werke-
lijkheid’ i.p.v. de economische crisis. 

De bevindingen publiceert hij in zijn trendboe-
ken en presenteert hij op eigen, unieke wijze tij-
dens zijn lezingen. 
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LIDEWIJ

EDELKOORT

Wereldberoemde trend forecaster en design cu-
rator Lidewij Edelkoort (1950) is eigenaar van 
Studio Edelkoort en Trendtablet.

ACHTERGROND /

Lidewij is geboren in Wageningen. Ze is na haar 
middelbare school gaan studeren aan de Kunst-
academie Artemis in Arnhem. Daarna is ze als 
modecoördinator en stylist bij  de Bijenkorf be-
gonnen. Bij dit warenhuis is haar talent om op-
komende trends aan te voelen en te vertalen 
ontdekt.

Lidewij vertrok in 1975 naar Parijs om daar te 
gaan werken als trendconsultant. Later richtte 
zij  Trend Union op, een internationaal forecas-
ting- en adviesbureau over kleuren en lifestyle 
thema’s. Van 1999 tot 2008 was Edelkoort voor-
zitter van het college van bestuur van de Design 
Academy in Eindhoven, hierdoor kon ze zich ver-
der verdiepen in de wereld van de vormgeving. 
In deze tijd ontwikkelde zij  zich tot design ex-
pert en was ze curator, met diverse internatio-
nale exposities op haar naam. 

In 2003 is ze door het blad Time Magazine ge-
rekend tot de 25 invloedrijkste mensen in de 
modewereld. Daarbij kreeg ze in 2012 de onder-
scheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

i nt u i t i ve 
f o r e c a s te r

" fashion is deAD, 
Long l ive clothing"
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OPDRACHTGEVERS /

Lidewij voorspelt de toekomst voor kleur, be-
auty, patronen, well-being, architectuur en li-
festyle voor grote opdrachtgevers zoals Coca 
Cola, Nissan, Esprit and Lacoste. Daarnaast 
heeft ze met haar studio concepten bedacht 
voor verschillende bedrijven zoals Camper, 
Disney, Estée Lauder, Lafayette, L’oreal, Sei-
ke, Siemens en nog veel meer grote bedrijven. 
Voor veel verschillende textilefabrieken en 
bedrijven heeft Lidewij ook veel gewerkt. Zo 
heeft ze samengewerkt met Zara en Prada 
voor stofontwerpen. 

Maar ook verschillende banken, verzekerings-
kantoren en management bedrijven hebben 
haar ingeschakeld voor advies, brainstorms 
en nog veel meer. Voorbeelden van bedrij-
ven zijn bijvoorbeeld ABN Amro, Bouwfonds, 
Rabobank, the Swiss Bankers Association en 
de Swiss Real Estate Developers Association 
(SVIT).

TOEKOMST VISIE /

Eind 2014 gaf Edelkoort een trendpresentatie. 

Hierin vertelde ze dat de individu de komen-
de jaren het belangrijkste uitgangspunt is. Zo 
konden we onlangs een artikel lezen waarin 
Edelkoort een flinke uitbrander geeft aan de 
modeopleidingen van nu. Ze vindt dat mode 
scholen hun leerlingen het individualisatie 
principe bijbrengen, waarbij ze de leerlingen 
leren om aan de top te komen als dé nieuwe 
‘Karl’.  Terwijl de jongeren van nu gericht zijn 
op samen delen, hierbij gaf ze als voorbeeld 
de ‘Habibiotheque’ (een Franse kledingbieb 
waar je designkleding tegen schappelijke 
prijzen kunt huren). Lidewij zegt dat de mode 
voor het eerst niet voorop loopt op de trends. 

Lidewij voorspelt ook dat er in de toekomst 
niet meer met trends gewerkt zal worden. Ze 
denkt dat bedrijven gaan ontwerpen en han-
delen vanuit antropologisch en humanistisch 
oogpunt.

“cultuur is essentieel 
onderdeel van ons 
bestaan”

SPECIALISMEN /

Lidewij Edelkoort voorspelt intuïtief wat er 
vooral in het modebeeld gaat gebeuren. Haar 
specialisme ligt dus vooral op fashion maar 
ook op lifestyle. Haar trendvoorspellingen 
worden echter voor erg veel branches ge-
bruikt, denk aan de autobranche, technolo-
gie, interieur enz.

Op dit moment werkt zij  onder andere vanuit 
haar eigen bedrijf Studio Edelkoort. Over de 
hele wereld geeft ze lezingen en geeft ze di-
verse trendboeken uit. Daarbij heeft ze ook 
een eigen social media platform (trendtablet.
com) opgezet die gerund wordt door haar ei-
gen team. 

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Edelkoort is een typische forecaster die op 
haar eigen intuïtie afgaat en daarbij ook in-

tuïtief denkt. Ze reist heel de wereld af om 
evolutie te bestuderen en sociaal culturele 
trends te analyseren. Je kunt ook zeggen dat 
ze een netwerkforecaster is, omdat ze een 
groot eigen netwerk om haar heen gebouwd 
heeft. Lidewij kiest één thema die ze vervol-
gens helemaal in de diepte uitwerkt. 

Volgens Lidewij kan eigenlijk iedereen een 
trendwatcher zijn nu heel de wereld internet-
toegang heeft. Mensen kunnen op internet 
makkelijk trends op een rijtje zetten.
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ALEXANDER
KLÖPPING

De jonge internetjournalist Alexander Klöpping 
(1987) is een veelgeziend gezicht op tv en op-
richter van Bendle.

ACHTERGROND /

Alexander Klöpping heeft een indrukkendwek-
kend cv. Vooral voor zijn jonge leeftijd van 28 
jaar. Hij heeft aan de Universtiteit van Amster-
dam Nieuwe Media gestudeerd en werd daarna 
door verschillende media beschouwd en geraad-
pleegd als deskundige op zijn vakgebied. 

Voor zijn studie in Amsterdam richtte Klöpping 
al een eigen internetbedrijf op; The Gadget Com-
pany. Ondanks dat hij toen pas zestien jaar was, 
werd het bedrijf al redelijk succesvol. 

In 2005 studeerde Alexander in de Verinigde 
staten. Hij zat eerst een half jaar op een Demo-
cratisch-georiënteerde universtieit en daarna op 
een Republikeinse. Hij deed mee aan de cam-
pagne van beide partijen en schreef uiteindelijk 
een scriptie over de Obama-campagne. 

Tegenwoordig is hij  vooral bekend als internet-
deskundige en gadgetrecensent in De Wereld 
Draait Door.

i nt u i t i ve 
f o r e c a s te r

" Ik  wil steeds n ieuwe 
levels kunnen spelen"
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“het voelt alsof ik in 
een snoepwinkel ben”

OPDRACHTGEVERS /

Om te beginnen richtte Alexander op zijn 16e 
het internetbedrijf The Gadget Company op. 
Tijdens zijn studie (maart 2008) begon Klö-
pping al te werken voor Jort Kelder. Dit was 
voor zijn website 925.nl en later werd hij daar 
redactiechef. Hij schrijft tegenwoordig meer-
dere columns voor o.a. Emerce, Nu.nl, Vrij 
Nederland, NTR SchoolTV, Ster Nieuws en NRC 
Next. 

Vanaf 2009 werkt Klöpping voor de televisie. 
Hij produceerde en presenteerde het internet-
nieuws voor Bij ons in de BV en NTR School TV. 
Daarna is hij vooral bekend geworden door De 
Wereld Draait Door. Nu is hij adviseur van het 
Mediafonds en is hij l id van de vakjury van 
TV Lab. Ook richtte hij de site Blendle in april 
2014 op samen met Marten Blankesteijn. Dit 
is een verzamelplatform met artikelen uit de 
belangrijkste dertig Nederlandse kranten en 

tijdschriften. Lezers betalen alleen per arti-
kel.

TOEKOMST VISIE /

Alexander Klöpping ziet de technologie na-
tuurlijk als dé toekomst. Hij omarmt het in-
dividualisme van nu. Dat zie je bijvoorbeeld 
ook aan de oprichting van Blendle, iedereen 
kan daar zijn eigen artikel lezen die hij wil. 
Alexander denkt dat later niemand meer tv 
kijkt wat er uitgezonden wordt, maar alleen 
wat mensen zelf willen. Dat zie je nu al gebeu-
ren met bijvoorbeeld digitale tv en Netflix. 

Klopping denkt dat later iedereen een website 
voor zich heeft die alleen toont wat diegene 
wil zien, nu is dat voor iedereen hetzelfde 
(statisch). Merken zullen blijven alleen zullen 
ze hun content totaal anders invullen dan nu.

SPECIALISMEN /

Klöpping heeft zich helemaal gespecialiseerd 
in online media, politiek, technische ontwik-
kelingen en gadgets. Hij is kundig genoeg om 
regelmatig gevraagd te worden als internet-
deskundige bij bijvoorbeeld De Wereld Draait 
Door. Ook demonstreert hij  vaak de nieuwste 
gadgets en schrijft hij  gadgetrecensies voor 
allerlei doeleinden. Door zijn leeftijd spreekt 
hij onder andere ook een jong publiek aan.

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Opvallend is dat Alexander Klöpping ervoor 
gekozen heeft om in Amerika naar twee ver-
schillende scholen te gaan. Om zo de Repu-
bliekeinen te kunnen vergelijken met de de-
mocratische. Hij observeert op deze manier 
alle gewoontes, manieren en tradities van 

deze twee groepen. Na deze observaties heeft 
hij  een scriptie geschreven over de Obama 
campagne en ook de rol van de nieuwe en de 
fancultuur.

Als Alexander ergens iets mee wil, zorgt hij 
ervoor dat hij één wordt met de cultuur die hij 
onderzoekt.
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ROWAN
GIBSON

Rowan Gibson, auteur van verschillende innova-
tie boeken en werkzaam geweest bij Euro RSCG.

ACHTERGROND /

Rowan Gibson begon in 1980 zijn carrière in de 
reclamebranche en groeide door tot creatief di-
recteur bij Euro RSCG, een van ‘s werelds groot-
ste reclamebureaus. 

Na een succesvolle carrière in reclame, branding 
en marketing, werd hij strategisch en innovatief 
adviseur voor Fortune 500 bedrijven over de ge-
hele wereld. 

Daarnaast heeft Gibson enkele boeken uitge-
bracht zoals Rethinking The Future (1996), Inno-
vation to the Core (2008), and The Four Lenses 
of Innovation (2015)

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Rowan Gibson spreekt over heel de wereld en 
geeft verschillende presentaties over innova-
tie. Hij leert organisaties hoe zij  kansen moeten 
grijpen om te groeien, hoe ze nieuwe markten 
kunnen betreden en hoe ze compleet kunnen 
transformeren door middel van innovatie. 

Rowan zegt dat hij de toekomst in het heden ziet. 

s c e n a r i o
p l a n n e r

THE MAN THEY CALL 
"MR .  INNOVATION"



20 21

“strategic insights 
are like the raw 
material out of which 
exciting innovation 
breakthroughs are 
built ”

OPDRACHTGEVERS /

Rowan Gibson heeft vele grote bedrijven ge-
adviseerd waaronder; 
Accenture, Bayer, British Telecom, Coca-Co-
la, Credit Suisse, Dow Chemicals, Generali 
Group, Haier, Heinz, Henkel, IBM, Mars, Mi-
crosoft, Motorola, NOKIA, Philips, P&G, Ro-

che, Siemens, Steelcase, Telefonica en Volks-
wagen.

TOEKOMST VISIE /

De technische innovaties hebben de toe-
komst, maar ook de consumenten gaan meer 
en meer betekenen. Ze hebben nu al meer 
macht en invloed dan ooit op bedrijven en 
merken. Rowan denkt dat dat alleen maar 
meer gaat worden. 

Hij richt zich vooral op bedrijven en hoe zij 
in kunnen spelen op de huidige trends. Zo-
als de veranderingen in lifestyle, technologie 
en consumentengedrag. Rowan vindt dat deze 
bedrijven juist samen moeten werken om tot 
oplossingen en innovaties te komen. “Col-
laboration” behoort dan ook tot een veelge-
bruikt woord uit het Gibson woordenboek.

SPECIALISMEN /

Rowan wordt over heel de wereld gezien als 
al s een van de vooroplopers op het gebied 
van business innovatie. De media noemt 
hem zelfs ‘Mr. Innovation’ of ‘The Innovation 
Grandmaster’. 

Zijn specialiteiten op het gebied van:
- Business Strategy
- Strategy
- Innovation management
- Leadership
- Public Speaking
- Management consulting
- Entrepreneurship
- Marketing Strategy
- Costumer insight
- Product development

In 2015 won hij de Innovex Global Innovation 
Award voor zijn drie boeken.

Hij is een echte scenarioplanner en probeert 
bedrijven in de goede richting te leiden met 
zijn presentaties. Bedrijven kunnen inspelen 

op huidige trends, maar moeten daar wel de 
juiste stappen voor ondernemen.
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FA ITH
POPCORN

Faith Popcorn (1947) is oprichtster en CEO van 
Faith Popcorn’s BrainReserve.

ACHTERGROND /

Faith heeft gestudeerd aan de New York 
Highschool of performing Arts en New York Uni-
versity. Voordat ze trendwatcher werd, heeft ze 
een carriére gehad als reclame creatief. Ze staat 
dan ook bekend om haar creatieve uitdrukkingen.

Met de lancering van het begrip cocooning werd 
Faith Popcorn een begrip in marketingkringen. 
Ze  wordt ook wel de “Moeder aller trendwat-
chers” genoemd door haar boeken. 

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Faith Popcorn maakt gebruik van de methodiek 
Netwerk forecasting. Binnen haar bedrijf,  Faith 
Popcorn’s Brainreserve, heeft zij  een team van 
verschillende futurologen. Daarnaast maakt zij 
gebruik van een “Talentbank” dit is netwerk 
waarbij miljoenen deskundigen, of zoals ze hen 
zelf noemt “Briljant minds”, zijn aangesloten. 

Dit zijn deskundigen van over de gehele wereld 
en vanuit verschillende industriële en culturele 
gebieden. Deze deskundigen analyseren alle-
maal trends binnen hun eigen gebied. 

n e t w o r k 
f o r e c a s te r

"the future bears a 
resemblance to the 
past ,  only more so . "
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“just before consu-
mers stop doing so-
mething, they do it 
with a vengeance”

OPDRACHTGEVERS /

Als CEO van Faith Popcorn’s Brainreserve ad-
viseert Faith de volgende bedrijven:
American Express, Campbell’s Soup, Citi-
bank, Coke, Discovery Communications, Dun-
kin ‘Donuts, The Home Depot, IBM, InBev, 
Johnson & Johnson, Kellogg’s, KFC, PepsiCo , 
Mars, SCJohnson, Tylenol en The USPS.

TOEKOMST VISIE /

Faith’s visie op de toekomst is dat vrouwen 
steeds meer macht zullen krijgen en dat de 
komende 10 jaar in het teken zullen staan van 
vrouwen en robots op de werkvloer.

De meest recente trend die Faith voorspeld 
heeft is Cocooning. Cocooning is jezelf terug-
trekken en een moment van rust voor jezelf 
nemen. Cocooning komt voort uit de behoefte 
om ons zelf te beschermen tegen de harde, 

onvoorspelbare realiteit van de wereld om 
ons heen. 

Naast Cocooning heeft Faith zich ook uitge-
sproken over de toekomst van meubels. Zo 
zegt zij  dat: 
Meubels in de toekomst multifunctioneel en 
volledig draagbaar zullen zijn. Wanneer de 
huur stijgt, moeten mensen in staat zijn om 
hetgeen wat ze nodig hebben met hen mee 
te nemen. Je zult alle meubels die je nodig 
hebt in een appartement mee kunnen nemen 
in een slanke koffer die je zo achterin je kof-
ferbak kunt gooien. (een bureau / dressoir / 
eettafel in een, bijvoorbeeld) 

SPECIALISMEN /

Faith is gespecialiseerd in de volgende onder-
werpen:
- Brand Development
- Strategy
- Marketing Strategy
- Integrated Marketing
- Marketing
- Creative Strategy
- Digital Strategy
- Brand Architecture
- Market Research
- Digital Marketing
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PERNILLE
KOK-JENSEN

Pernille Kok-Jensen (1976) is Trends & sparks di-
rector bij MARE research.

ACHTERGROND /

Pernille is van Deense afkomst en naar Amster-
dam verhuisd om haar carriére op te bouwen. 
Ze heeft al een mooie lijst aan opleidingen en 
ervaring. 

University of Amsterdam
Media en Culture
2002 – 2005
Media & Communications

Roskilde Universitetscenter
International Culture and Communication
1996 – 1999
International Culture & Communication
Activiteiten en verenigingen: International Cul-
ture & Communication

Université de Bourgogne
Art History, Theatre, Gastronomy
1994 – 1995
Theatre & Gastronomy of wine and cheese
Activiteiten en verenigingen: Art History, Theat-
re Studies, Philosophy

Connectivity Director bij MARE Research sinds 

n e t w o r k 
f o r e c a s te r

"Alwayse be yourself , 
unless you can be a 
un icorn,  then always 

be a un icorn"
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“recently the whole 
world seems to be 
going ga-ga”

OPDRACHTGEVERS /

Mare research heeft de volgende bedrijven 
geadviseerd: 
Dienst Publiek en Communicatie, Haagse ho-
geschool, Brown Forman (Jack Daniel’s/ Sou-
thern comfort), Hi-dols, SKODA, De Neder-
landse Staatsloterij. 

TOEKOMST VISIE /

Pernille richt zich momenteel voornamelijk op 
“millenials”, de twintigers van deze tijd. Zo 
heeft ze recentelijk het boek “Always be your-
self,  unless you can be a unicorn, then always 
be a unicorn” uitgebracht. Dit boek geeft je in 

blik in de wereld van de huidige millenials en 
helpt je om hun cultuur te begrijpen. 

Ik denk dat Pernille zich richt op millenials/
jongeren omdat jongeren volgens haar de toe-
komst zijn. 

SPECIALISMEN /

Pernille is gespecialiseerd in de volgende on-
derwerpen:
- Trends
- Consultancy
- Branding
- Research
- Creative Intelligence
- Innovation
- Co-creation
- Speaking Engagements
- Contributing Writer

2008. Bij dit bureau zette zij  het Sparks net-
werk en Trend Research op. Pernille helpt or-
ganisaties bij het in-tunen op trends en bij 
het ontwikkelen van een future-proof strate-
gie. 

Ze is auteur van het trendboek ‘ Always be 
yourself.  Unless you can be a unicorn, then 
always be a unicorn’ en blogger op Connecti-
vity Room. 

Ze schrijft o.a. voor Second Sight Magazine 
en Dots Magazine en is regelmatig te zien als 
spreker op diverse platformen.

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Pernille werkt bij Mare Research. Hier werkt 
zij  samen met een team van trendwatchers. 
Zij  gebruikt daarom de netwerk forecasting 
methodiek. 
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TOM
KNIESMEIJER

Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer Strategy, 
Initiator van de trendrede, schrijver van de vol-
gende boeken “De seizoenen van de tijdsgeest” 
en “Het matje. Zingevingsfitness”

Op vrijdag 13 maart 2015 namen we de trein rich-
ting Amsterdam. Mét een versgeperst sapje en 
heerlijke koemelk-vrije-muffins in de aanslag. 
Klaar om Tom Kniesmeijer het hemd van zijn lijf 
te vragen. Niet letterlijk natuurlijk. Maar we wil-
den alles weten van zijn loopbaan als trendwat-
cher. Spannend! Hoe vaak kun je nu de enige 
echte meneer Kniesmeijer interviewen?

Na een lange reis vanuit Eindhoven en verder 
stapten we uit de metro in Amsterdam en liepen 
richting het huis van Tom Kniesmeijer. Leuk dat 
hij juist daar wilde afspreken. Met drie vrouwen 
sterk belden we, enigszins zenuwachtig, aan. 
Wat we voor informatie kregen van Tom? Lees 
dan verder!

ACHTERGROND /

Tom heeft 1 jaar economie gestudeerd maar dit 
vond hij de meest saaie studie die je ooit kon 
doen dus is hij overgestapt naar sociale psycho-
logie. Deze studie heeft hij  afgemaakt. Via via 
is hij  toen in de reclamewereld terecht gekomen 
waar hij begon met het geven van trendpresen-

i nt u i t i ve
f o r e c a s te r

" Er is n iets in de 
wereld wat rechtdoor 

gaat ,  behalve de 
wereld zelf "
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OPDRACHTGEVERS /

Tom werkt het liefst vanuit de problematiek 
van bedrijven. Dit is ook waar hij het meest 
voor wordt gevraagd, om met bedrijven om ta-
fel te zitten om te kijken waar ze vastlopen 
en om zo toekomstscenario’s te plannen. Ook 
kijkt hij  naar hoe hij de identiteit van een be-
drijf kan aanpassen aan de tijdsgeest.  

Hij werkt voor bedrijven uit veel verschillen-
de branches; banken, verzekeringsbedrijven, 
een autodealer, een kapperszaak etc. Mo-
menteel werkt hij  veel voor de maatschappe-
lijke sector omdat deze op het moment veel 
in beweging is. 

Tom werkt zelf l iever voor kleine maatschap-
pelijke bedrijven of projecten dan voor gro-
te bedrijven omdat zijn ervaring is dat zijn 
werk nuttiger is en meer gewaardeerd wordt 
bij kleinere bedrijven. “Bij grote bedrijven 
geef je vaak een presentatie aan een groep 
mensen waarvan de helft niet eens zin had 
om naar een verplichte seminar te gaan, en de 
andere helft niet de macht heeft om iets met 
mijn informatie te doen” 

TOEKOMST VISIE /

Volgens Tom wordt het weer “Lente” Hij ge-
bruikt de metaforen winter en lente om ver-
schillende seizoenen in de tijdsgeest aan te 
geven, zo is de winter een hele treurige tijd 
van constructieve waarden en normen.  En 
de lente is juist een tijd van vernieuwing en 
verandering. Mensen staan open voor nieuwe 
dingen en de jongeren van tegenwoordig zijn 
enigszins rebels. “Fuck it,  Ik doe het op mijn 
eigen manier” 

In de toekomst zou Tom graag meer willen gaan 
samenwerken met andere trendwatchers. Het-
geen wat hij nu doet met de trendrede bevalt 
hem goed en hij merkt dat de samenwerking 
met andere tot mooie inzichten leidt. Het 
liefst zou Tom een trendinstituut oprichten in 
Nederland en hier is hij  dan ook al wat lijn-
tjes voor aan het uitgooien. Dit trendinsti-
tuut zou eigenlijk een voortzetting zijn op de 
trendrede. Hier zou voor elke sector een apar-
te trendrede kunnen worden gemaakt waarin 
veel dieper kan worden ingegaan op de trends 
op dat gebied. Een verdieping, vergroting en 
verbreding van de trendrede.

SPECIALISMEN /

Tom specialiseert zich in de middellange/ 
lange termijn trends. Hij is, zoals hij zelf 
zegt, niet iemand die weet of het volgend jaar 
paars of geel wordt. Tom zit meer op de psy-
chologische lijn, hij  vertelt waar mensen op 
dat moment over nadenken.

“in de toekomst zie 
ik nog wel mijn eigen 
trendinstituut”

taties, Bijvoorbeeld voor het jeansmerk Levis. 
Voor dit merk heeft hij  veel kwalitatief onder-
zoek gedaan onder jongeren om te kijken waar 
jongeren op dat moment mee bezig waren. 
Hier kwam o.a. de individualisering uit.  Tom 
heeft hier toen een artikel over geschreven 
en dit was het moment waarop hij enkele be-
kendheid begon te krijgen als trendwatcher. 
Omdat het trendwatchen naast zijn baan nog-
al veel tijd in beslag nam zette hij het trend-
watchen even op een laag pitje. Maar in 2007 
begon het weer helemaal te kriebelen, zoals 
hij dat zelf zegt, en heeft hij  zijn baan opge-
zegd om verder te gaan als trendwatcher. 

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

“Rot op met al je kwantitatief onderzoek, dit 
is waar het echt om draait” Tom werkt vooral 
met kwalitatief onderzoek. Kwantitatief on-
derzoek vind hij onbetrouwbaar. 

Naast kwalitatief onderzoek richt Tom zich 
ook vaak op muziek. Tom analyseert vaak de 
top 10 hits.   “Een hit is namelijk iets wat po-
pulair is en iets wat populair is zegt iets over 
de tijdsgeest”. Door de hits te analyseren kun 
je al veel te weten komen. De huidige hits be-
vatten qua tekst bijvoorbeeld veel woorden 
als  “get out”, “Get away”, “energy”, “stars” 
dit zijn allemaal woorden die energie uitstra-
len van wegwezen/ vooruit gaan. Dit is dus 
iets wat er speelt in de huidige maatschappij

Naast muziek is Tom ook iemand die veel kran-

ten en artikelen leest, zowel online als offli-
ne. Alles wat hem opvalt, irriteert  of dingen 
die hij juist niet begrijpt slaat hij op en eens 
in de maand gaat hij dit allemaal ordenen om 
hier dan een bepaalde lijn in te vinden. 

“Vraag je altijd bij 
alles af; Waarom?”

Uit bovenstaande dingen is het heel duidelijk 
dat Tom voornamelijk een intuïtieve forecas-
ter is. Hij kijkt om zich heen, gebruikt al zijn 
zintuigen en pikt zo signalen op. Daarnaast 
maakt hij ook gebruik van een netwerk, zoals 
in de trendrede. En met klanten doet hij vaak 
aan scenarioplanning alhoewel hij dit nogal 
overgewaardeerd vindt. Hij maakt met klan-
ten dan scenario’s voor de komende 10 jaar 
terwijl hij  weet dat alles over een half jaar 
al weer anders is. “Er is namelijk niets in de 
wereld wat rechtdoor gaat, behalve de wereld 
zelf”

Naast zijn intuïtieve methodiek zegt tom dat 
hij ook een hele praktische trednwatcher is. 
Tijdens presentaties bij bedrijven sluit hij 
vaak af met heel concreet hetgeen wat een 
bedrijf zou moeten veranderen of hoe zij  op 
een bepaalde trend kan inspelen. Dit is voor 
elke trendwatcher anders, Lidewij Edelkoort 
spreekt bijvoorbeeld veel meer in metaforen. 
Je moet hier je eigen stijl in vinden zegt Tom. 
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WIM
DE RIDDER

Wim de Ridder(1945)  is directeur bij Futures Stu-
dies & Management Consultancy bv. en hoogle-
raar toekomstverkenning en toekomstonderzoek
op Universiteit Twente 

ACHTERGROND /

Wim de Ridder studeerde bedrijfseconomie aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam en pro-
moveerde in 1977 aan de Vrije Universiteit.  Na 
een paar jaar als wetenschappelijk medewerker 
te hebben gewerkt, was hij van 1975 tot 1983 
hoofd Economisch Bureau en Planning van de 
NMB-Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur 
van de Stichting Maatschappij en Onderneming, 
kenniscentrum van het bedrijfsleven. 

Daarnaast heeft Wim de Ridder een groot aantal 
boeken uitgebracht, op het terrein van lange ter-
mijnverkenning en strategievorming. 

Zijn laatste boeken:
-Vooruitzien is regeren, Leiderschap in innova-
tie, met prof. Dr. ir  A.J.  Berkhout, 2008.
-De Wereld Breek Open, Strategisch inspelen op 
de nieuwe tijd, 2010. 
-  De Strategische Revolutie, nieuwe leiders ne-
men de macht over, 2012.

In september 2012 oordeelde het weekblad Vrij Ne-

s c e n a r i o
p l a n n e r

"wat we al weten 
is n iet te geloven"
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“wie de toekomst 
heeft ontdekt, kan 
veel van de toekomst 
voorspellen.”

OPDRACHTGEVERS /

Wim geeft vanuit het bedrijf Futures Studies & 
Management Consultancy bv verschillende le-
zingen aan andere bedrijven en organisaties. 

TOEKOMST VISIE /

Wim geeft aan dat de samenleving een eigen 
agenda heeft van de toekomst. De tijdgeest 
verandert in een richting die voorspelbaar is. 
‘Wat we al weten, is niet te geloven’, aldus 
Wim de Ridder. 

Ook gelooft hij  dat men in de toekomst min-
der gaat werken. Kunstmatige 

intelligentie zal menselijke intelligentie over-
meesteren. Doordat robots werk gaan overne-
men krijgen mensen de vijfdaagse werkweek 
niet meer gevuld.

SPECIALISMEN /

Hetgeen waar deze futuroloog in gespeciali-
seerd is, zijn technologische ontwikkelingen. 
Hierover geeft hij  lezingen, consulten, pre-
sentatie en lessen. 

Zoals hierboven al gezegd is, baseert hij  zijn 
scenario’s op technologische trends en ont-
wikkelingen. 

derland: “De beste in zijn vak: Wim de Ridder”.

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Wim de Ridder is geïnteresseerd in de toe-
komst. Hij zegt dan ook dat hij l iever twin-
tig jaar later geboren was. Een futuroloog als 
Wim de Ridder houdt zich op een serieuze ma-
nier bezig met de toekomst. Hij zegt de toe-
komst niet te kunnen voorspellen, maar wel 
zoekt naar de meest stevige bouwstenen om 

er iets over te kunnen zeggen, en dat zijn vaak 
technologische trends. 

De technologische trends waarop De Ridder 
zijn toekomstvoorspellingen baseert, geven 
het kader aan waarbinnen maatschappelij-
ke veranderingen zullen plaatsvinden. Of die 
veranderingen ook echt plaatsvinden, hangt 
voor een groot deel af van de mens zelf,  die 
steeds meer invloed krijgt op de producten 
die op de markt komen.
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TONY
BOSMA

Tony Bosma werkt bij Futuring and strategy com-
pany Extend Limits als futuroloog.

ACHTERGROND /

Tony Bosma studeerde E-commerce aan post 
doctoraal E-business Erasmus en Marketing eco-
nomie aan Saxion Hogescholen. Daarnaast is hij 
werkzaam als consultant bij Atos Origin, TBWA 
en Clockwork. Ook heeft hij  gewerkt bij Ordina 
als trendwatcher en futuroloog. 

In 2011 en 2012 was hij genomineerd voor de 
Trendwatcher of the Year award. In 2012 was 
hij ook genomineerd voor de Best Trendwatcher 
Technology award. 

Daarnaast heeft Tony veel lezingen gegeven voor 
verschillende organisaties. Ook heeft hij  het 
boek ‘2020, een hel(s)e onderneming’ geschre-
ven en bijgedragen aan de TrendRede 2011, 2012 
en 2013.

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Tony staat bekend als een inspirerende en con-
fronterende futurist en trendwatcher. Een trend-
watcher die op zoek gaat naar trends en ontwik-
kelingen die impact hebben op de handelswijze 
en het bestaansrecht van organisaties. Daar-

n e t w o r k 
f o r e c a s te r

"m inder k i jken is 
meer zien"
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“We bevinden ons niet 
in een tijdgeest van 
verandering maar in 
een verandering van 
tijdgeest”

OPDRACHTGEVERS /

Tony is een veelgevraagd spreker en adviseur 
van organisaties, stichtingen en overheden. 
Daarnaast geeft hij  in verschillende media 
zijn mening over nieuwe ontwikkelingen, 
trends en zijn visie. Ook is Tony een van de 
schrijvers van de TrendRede.

TOEKOMST VISIE /

‘Er verandert veel en tegelijkertijd zo weinig. 
Economen blijven geobsedeerd door het een-
zijdige begrip economische groei. 

Geloof is voor velen naast persoonlijk houvast 
nog altijd een bron voor wereldwijde onrust. 
Native advertising, nieuwe technologie en big 
data zijn nodig om de klant voor je te win-
nen. Niets nieuws. De hand op de knip is in 
deze maatschappij, waarin de meest stabiele 
relatie die van schuldenaar en schuldeiser is, 
ongewenst. 2015 en verder: de uitdagingen 
worden er niet minder om de oplossingen uit-
eindelijk wel mooier. Wanneer zien we dat als 
samenleving in? Minder kijken is meer zien.’

SPECIALISMEN /

Tony behoort tot de internationale top van de 
futuring en trendwatching wereld. Hij is de 
initiatiefnemer van de trendwatching-, inno-
vatie- en toekomst adviesorganisatie Extend 
Limits. 

Extend Limits is een weblog op het gebied van 
trendwatching en toekomst. Het is een bron 
voor kennis en informatie  over innovatie, 
toekomst en verstorende trends en ontwikke-
lingen. Extend Limits monitort de wereld zo-
dat je je niet afvraagt waarom ontwikkelingen 
plaatsvinden maar je vraagt je af waarom ze 
nog niet hebben plaatsgevonden.

naast weet hij deze trends en ontwikkelingen 
te vertalen naar de betekenis ervan in het le-
ven van het individu. Tony staat bekend om 

zijn doordachte beeld van de toekomst. Een 
beeld dat hij weet over te brengen naar de be-
levingswereld van zijn klanten.
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CARL
ROHDE

Carl Rohde is cultuursocioloog en internationaal 
erkend trendwatcher. Hij is eigenaar van trend-
bureau Science of the time.

ACHTERGROND /

Van 1970 tot 1974 heeft Carl gestudeerd aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna heeft 
hij  tot 1980 een opleiding gevolgd op de Univer-
siteit van Tilburg.

Na zijn studie gaf hij  van 1988 tot 2008 als dr. 
les op Universiteit Utrecht. Hier verrichte hij 
academisch gedegen onderzoek naar de ‘soft 
spots’ van diverse generaties. Het lesgeven 
maakte hem enthousiast en was ook de trigger 
om in 1992 Sience of the Time op te richten. 

Daarnaast is hij  van 2000 tot 2005 columnist 
geweest voor het Tijdschrift voor Marketing. In 
2006 is hij een jaar als researcher gaan wer-
ken voor Lectures Whereever. Hier gaf hij  brain-
storms en lessen in trends en innovaties.

Van 2009 tot heden was Carl professor Trend-
watching op Fontys Hogescholen, professor Ap-
plied Sciences op Hogeschool Zuyd, professor 
Trendwatching & Innovation in Shanghai en pro-
fessor Applied Sciences Future Hospatilities op 
Hotelschool Den Haag.

n e t w o r k
f o r e c a s te r

"cool was cool 
decades ago
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SPECIALISMEN /

Rohde heeft meerdere specialismen waaron-
der coolhunting en cultuursociologie.

Carl heeft een groot en ijzersterk netwerk. 
Science of the Time staat dan ook bekend om 
de combinatie van de academisch, methodo-
logische training en een scherp en praktisch 
zakelijk instinct. Hier zijn serieus onderzoek, 
en solide ‘Validated Cool Mentality Trends’ de 
hoofdzaken. 

Niet alleen zijn coolhunters wereldwijd leve-
ren hem trends aan, maar ook een greep uit 
de absolute top van trenwatchers. Denk aan 
Joe Pine, Mark Simpson, Marian Salzman en 
Josh Levine.

Science of the time staat bekend om hun Top 
15. Het bedrijf plaatst elke zes weken een 
Top 15 van de verzamelde trends op Marke-
tingfacts. Hierbij geven ze de uitleg ‘why it’s 
cool’.  Dit is ter inspiratie, ter lering en ter ver-
maak. 

Voor zijn onderzoeken en prestaties is hij  ver-
kozen tot Trendwatchers van het Jaar en Lec-
tor van het Jaar.

OPDRACHTGEVERS /

Carl heeft een topreputatie en werkt voor gro-
te merken als Microsoft, Unilever, Heineken, 
Wrangler, Adidas, BMW, het Rode Kruis, Ba-
cardi, BNN, Eneco, Hema, Audi, Bosch, Coca 
Cola, Lukkien, Fair Trade, Melkunie, Nike,  Ra-
bobank, Nestlé, NPO, Seat, Vodafone, Unicef, 
Levi’s maar ook voor communicatiebureaus 
en ministeries.

“als je weet waarom, 
dan kun je veel meer 
leren”

Daarnaast geeft Rohde zowel nationaal als 
internationaal les aan verschillende universi-
teiten en hogescholen.

TOEKOMST VISIE /

Carl Rohde spreekt bij Trendrede 2015 over 
verschillende toekomsttrends waaronder 
onze gezamelijke toekomst;
- Het nieuwe ‘avant-grande’ optimisme. Leeft 
in een symboise met online applicaties die 
het leven makkelijker maken en beteren. Gaat 
tegen de recessie in.
- Men gaat het weer zelf DOEN. Samen, peer-
2peer, elkaar inspireren. Het geloof in syste-
men, zoals banken en politiek gaat weg. En 
we gaan het ook milieuvriendelijk en verant-
woord DOEN.
- Er komen nieuwe gemeenschappen en ver-
trouwenssystemen. Men wordt waakzaam. 

METHODIEKEN/WERKWIJZE /

Carl Rohde hanteert de methodiek van een 
network forecaster. Met zijn bedrijf Science of 
the Time heeft hij  een groot netwerk opgezet 
van markt- en trendonderzoekers. Wereldwijd 
zijn er zo’n 300 coolhunters voor hem actief. 

Binnen het netwerk werken journalisten en 

studenten. Deze ‘coolhunters’ gaan opzoek 
naar dingen die ‘cool zijn’ en beargumente-
ren dat. Cool is aantrekkelijk, inspirerend en 
heeft potentieel voor de toekomst. 

Studenten in vele verschillende internationa-
le steden houden trends bij en koppelen die 
terug. Zo ontstaat een wereldwijd overzicht 
van de belangrijkste trends.
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