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Marketing & Consument
Thema: Trends in de toekomst

Vrouwen stappen vrijwel altijd eerder in 
trends. Zo stuwen vooral jonge vrouwen 
de trend naar een meer vegetarisch 
menu. Dit vertelde Goos Eilander van 
Trendbox. Eilander ziet dat de man-
vrouwrolverdeling aan het verschuiven 
is. Paul van Niekerk, directeur van SPOT, 
liet resultaten van een tijdsbestedings-
onderzoek zien waaruit blijkt dat vooral 
vrouwen van middelbare leeftijd min-

der tijd hebben voor het huishouden. 
Hieronder valt het boodschappen doen, 
koken en verzorgen. De tijd die vrijkomt 
wordt vooral besteed aan mediacon-
sumptie. 

Meer tijd in bed
Uit het onderzoek van Van Niekerk bleek 
ook dat de consument de afgelopen vier 
jaar anderhalf uur per week langer in bed 
doorbrengt. “Het bed is de nieuwe plek 
om dingen te doen zoals werken, eten en 
tv-kijken.”
Naast de langere tijd in bed, besteden 
consumenten meer tijd aan social media 
(anderhalf uur per week), meer tijd aan 
het nieuwe internet, zoals online video 
kijken (drie kwartier per week) en meer 
tijd aan televisiekijken (plus half uur per 
week). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 
relatief tijdconsumerende fysieke con-

tacten verschuiven naar snelle virtuele 
contacten. Persoonlijk op bezoek gaan 
bij elkaar is er steeds minder bij. Uit 
onderzoek van Eilander blijkt dat vrou-
wen al breken met deze trend en aan het 
‘digitaal ontvrienden’ zijn.

Urban Nomads
“Trendwatchen is leuk, maar hoe zet je 
trends om in innovatie?” Carl Rohde, 
trendwatcher of the year 2010, heeft een 
methode ontwikkeld om deze transitie 
vorm te geven. Hij geeft een voorbeeld 
van de trend urban nomads. Deze groep 
mensen is op zoek naar directe bevre-
diging, is hardwerkend en heeft weinig 
tijd. Een oplossing is bijvoorbeeld De 
Broodzaak op de NS-stations, waar de 
organisatie van Rohde in heeft geadvi-
seerd. “Gezonde to-go-producten, die 
met één hand te pakken en af te reke-
nen zijn.”
De Belgische Herman Konings, expert op 
het gebied van consumentenpsychologie 
en eigenaar van het trendbureau Poc-
ketmarketing, merkt deze groep stads-
mensen ook op. Deze hoogopgeleide 
stedelingen zijn in hun eigen omgeving 
op zoek naar natuur. In New York uit 
zich dit in moestuinen op daken. Hij laat 
een voorbeeld zien van een hotel in New 
York, waar op het dak groenten worden 
geteeld. Een bezoeker aan het hotel-
restaurant kan samen met de kok het dak 
opgaan om zijn maaltijd voor die avond 
uit te kiezen.
Een andere trend die Rohde opmerkt, is 
de experience-economy. “Deze trend is al 
tien jaar oud, maar het blijft een mega-
trend. Bij elk product, food of auto, zoekt 

de consument naar een beleving. Daar 
wil hij wel meer voor betalen.” Rohde 
toonde opvallende voorbeelden van deze 
trend: een pleister met diamantjes en het 
beeld van een geprojecteerde tijger die 
‘meerent’ op de gebouwen tijdens een 
taxirit.

Lokaal-globaal
Consumentenpsycholoog Herman 
Konings sprak ook over de opkomst van 
lokaal eten. Onlangs schreef VMT (nr. 
25, 2010) een artikel over de populariteit 
van lokale ingrediënten. Op de vraag hoe 
deze trend zich verhoudt tot de groei-
ende trend van convenience, maakte 
Konings onderscheid tussen door de 
week en in het weekend. “Doordeweeks 
willen werkende mensen snel en makke-
lijk kunnen eten, in het weekend hebben 
ze meer tijd en experimenteren ze met 
verse ingrediënten; al dan niet met ingre-
diënten uit hun eigen moestuin. Ook 
oudere mensen die geen kleine kinderen 
meer hebben, kunnen meer tijd aan 
koken besteden.” 
Hij merkt wel op dat de industrie 
inspringt op de behoefte aan lokaal 
en gemak. Kraft lanceerde de website 
Home Farming (www.kraftbrands.com/
homefarming), waarbij het consumenten 
informeert over het zelf produceren van 
groenten. 
Eind vorig jaar ontstond in Engeland de 
eerste People’s supermarket. Consumenten 
kunnen in die supermarkt een paar uur-
tjes vrijwillig werken zodat er geld is om 
topproducten in de supermarkt te verko-
pen. “Dit is de democratisering van het 
antiglobalisme”, aldus Konings. 
Sowieso is het aantal merken dat bezig is 
met een propositie op het web enorm als 
antwoord op de dominantie van de retail. 
Eilander verwacht dat in de toekomst 
de supermarkt net als een Hema alleen 
eigen merken zal verkopen. Multinatio-
nal Proctor & Gamble heeft al een eigen 
webwinkel waar het gratis producten 
bezorgt voor Amerikaanse consumenten. 
Ook concurrent Unilever heeft een ver-
gelijkbaar concept voor de Braziliaanse 
markt. 

Hoe krijgt uw merk de aandacht als de consument druk, 

druk, druk is? De trend van tijdsverdichting, minder tijd 

voor alles, is al veel langer actueel. Een oplossing is nog niet 

voorhanden, maar de consument past zich aan. Hoe hij dat doet 

lieten verschillende trendwatchers zien tijdens het vijftiende 

jaarcongres Consumententrends. 

Vrouwen zijn voorlopers  
in trends

‘Succesvolle producten voldoen 
aan de 0-1-2-3-regel’

VMT_028-029.indd   28 02-12-2010   14:20:33



vmt |10 december 2010 | nr 26 29

Druk druk druk
“‘Ik heb geen tijd’ is de belangrijkste 
trend, heel dominant aanwezig, maar we 
kunnen het maar niet oplossen”, vertelt 
Leo van Sister van het merkadviesbureau 
Merkcommissarissen tijdens een discus-
sie tussen verschillende marketingmana-
gers over consumententrends. 
Carel de Jong, vicepresident global 
instants Sara Lee International, ziet 
tijdsverdichting als belangrijkste trend. 
Niet alleen bij de consument, maar ook 
in zijn vak. “Vroeger had je meer tijd om 
een trend op te merken en te ontwikke-
len. Nu moet je snel erop inspelen.” Hij 
noemt ook attention management. Dat 
betekent dat een marketingactie sterk 
moet opvallen om zich te onderscheiden. 
“Ook de inhoud van een actie moet op 
diepe ‘insights’ gestoeld zijn.”
Konings gaf als voorbeeld van de 
trend tijdsverdichting meatwater: beef 
stroganoff, peking duck of Hongaarse 
goulash als drankje in een flesje. De aan-
wezigen vragen zich af of zo’n product 

potentie heeft. Volgens Konings zou een 
dergelijk drankje door hardwerkende 
mensen die op een willekeurige dinsdag-
avond pas om 19.30 uur klaar zijn met 
werken, wel genuttigd kunnen worden. 
“Het is niet ontwikkeld om gezellig met 
vrienden te drinken.”
De leukste trend kwam ook van Konings: 
producten en diensten moeten allemaal 
voldoen aan de 0-1-2-3-regel om suc-
cesvol te zijn: 0 handleidingen, 1 aan/uit-
knop, 2 functietoetsen en 3 seconden om 
te antwoorden. Voorbeelden zijn Senseo, 
Google, TomTom, iPhone.

Old & young
Op het congres sprak marketingmanager 
bij Heinz, Jochem Schouten over hoe 
trends het bedrijf waar hij voor werkt 
beïnvloeden. Drie belangrijke trends 
springen eruit: De Hollandse pot blijft 
belangrijk, maar de aandacht voor de Ita-
liaanse en de authentieke Chinese keu-
ken neemt toe. Duurzaamheid is belang-
rijk, als je maar geen ‘bull-shit’ verkoopt. 

En als laatste: old & young zijn belang-
rijke groepen, inclusief de groep ouderen 
die een tweede jeugd doormaakt. 
Duurzaamheid blijft een belangrijke 
trend, ook voor marketing. Vroeger 
waren product-marktcombinaties, nu 
heet het product-markt-maatschappij-
combinatie.
Volgens De Jong van Sara Lee, is duur-
zaamheid een product-qualifier, geen 
product-differentiator. De klant verwacht 
van ons dat de koffie eco is, een aparte 
eco-lijn werkt niet.”
Schouten van Heinz ziet duurzaamheid 
vooral als MVO met de nadruk op onder-
nemen. “Je moet duurzaamheid ook in 
tijden van recessie kunnen volhouden.” 
De doorsneeconsument lijkt nu nog niet 
warm te lopen voor duurzaamheid, maar 
iedereen verwacht dat dit in 2015 wel zo 
is.

Congresverslag

Vrouwen zijn voorlopers  
in trends

Dionne Irving

Urban Nomads zijn op zoek naar directe bevrediging, zijn hardwerkend en hebben weinig tijd. 
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