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W
aar moeten marketeers op inzetten? Wat zijn 

de grote maatschappelijke stromen die het 

consumentengedrag over meerdere jaren vorm 

geven? Dat zijn belangrijke vragen. Want die 

bepalen mee de investeringen op langere ter-

mijn. Zit je goed, dan betekent dat winst. Zit je ernaast, dan zit je 

met verlies. En zijn bepaalde ontwikkelingen wel écht trends? Of 

is er sprake van een hoopvolle start - eventueel gehyped door de 

media - om daarna snel uit te doven. Gaat het met andere woorden 

om een hype, een rage of om een trend? “Hypes en rages worden 

in gang gezet door marketeers. Trends ontstaan bij jou en mij, bij 

gewone mensen,” zegt Nathalie Bekx. “Omdat een bepaald gedrag 

blijkbaar leuk is, wordt het veel gekopieerd door anderen. Trends 

moet je in de tijd zien: 5 tot 10 jaar, soms 15 jaar. En pas als 10 tot 

20% van de bevolking mee is met een bepaalde trend, dan loont 

het de moeite daar in te investeren. Investeren in een opkomende 

trend is gevaarlijk, want die 

kan ook snel verdwijnen. Er 

is immers soms ook sprake 

van deviant gedrag.”

Welke trends bepalen dan 

de komende jaren? Nathalie 

Bekx somt er een aantal op: 

duurzaamheid, de frictionless experience, de deeleconomie, zero 

marginal cost-economy, high tech-high touch, de vuca-wereld, de 

sturende consument, longevity...

DUURZAAM

Duurzaamheid is al enkele jaren een hot topic in het bedrijfsleven 

en bij de consument. Maar wat verstaat ‘men’ onder duurzaam-

heid. Het woord wordt immers te pas en te onpas gebruikt, onder 

meer om aan te geven dat een oplossing het leefmilieu respecteert 

én ook om aan te geven dat een oplossing ‘blijvend’ is. Vanuit 
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Duurzaam, 
frictionless en ‘vuca’
Waar moeten marketeers de komende jaren rekening mee houden?  

En wat moeten ze doen op het vlak van product media? Trend-expert 

Nathalie Bekx (Bekx & X, Trendhuis) zet de trends van morgen op een rij.

De consument verwacht dat de 

fabrikant, de retailer, de verkoper... 

duurzame producten aankoopt
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onderzoek bij consumenten komt Trendhuis tot een eerder brede 

interpretatie: zorg voor de planeet, geen vervuiling, eerlijkheid, 

transparantie... “De consument verwacht dat de fabrikant, de 

retailer, de verkoper... duurzame producten aankoopt en dat dat 

ook hun verantwoordelijkheid is,” aldus Nathalie Bekx. “En alles is 

zo transparant geworden dat de consument ook alles kan nagaan. 

Hij kan zich informeren en een mening over jou vormen én hij gaat 

die mening ook delen op sociale media.”

Er is in het kader van de sociale media ook sprake van de trend 

van de sturende consument die het de bedrijven niet gemakkelij-

ker maakt. “Een marketingcampagne van Coca-Cola, van Douwe 

Egberts werd vroeger in een hoofdkwartier bedacht door top-

marketeers,” stipt Bekx aan. “Door de social media is dat proces 

gedecentraliseerd is. De consument gaat mee bepalen. Wat je als 

bedrijf doet, wordt op de social media besproken. Als je slechte 

reviews krijgt, is dat zeer pijnlijk voor je omzet.”

RIMPELLOOS

Een derde trend is de frictionless experience. Nathalie Bekx: “De 

consument wil absoluut een rimpelloze ervaring, het moet alle-

maal vlot gaan.” Webshops leveren binnen 24 uur en in de fysieke 

winkel wil de consument niet meer aanschuiven bij de kassa. De 

kassaloze winkel gelinkt aan de smartphone komt op: je neemt 

producten en stapt ermee de winkel uit want het systeem weet 

wat je genomen hebt en rekent automatisch af.

De deeleconomie is een vierde ontwikkeling waar we de komende 

jaren rekening mee moeten houden. Het bezit van de zaak is niet 

meer het allerhoogste goed. Het gaat dan om toegang tot, het 

gebruiksgemak, het delen met een ander. Van gereedschap via de 

auto tot huizen (Airbnb...). “Vroeger was autodelen iets voor de 

geitenwollen sokken-groep,” zegt Nathalie Beckx, “maar vandaag 

de dag zie je steeds meer mensen in steden wonen die ervaren 

wat voor een last autobezit is. Je moet parkeren, parkeermeters 

bijvullen, een parkingplaats huren, een verzekering afsluiten, naar 

de garage en de carwash, en ja, mensen gaan dan meer afwegen 

wat ze met hun geld kunnen doen.”

DELEN

De deeleconomie lijkt op bezuinigen, maar volgens Nathalie Bekx 

is dat niet zo. “Stel je wil naar Londen en je kijkt naar Airbnb. Mr 

John verhuurt. Wie is Mr John? Op Facebook ga je kijken en op 

Linkedin zie je dat die een mooie carrière heeft. Dus je kent hem 

al een beetje en tegen de tijd dat je er bent, heb je al het gevoel 

dat je een vriend hebt. En die zet ook zijn beste beentje voor, want 

die wil van jou een mooie review. Dus hij zal zeggen: dààr moet 

je gaan eten en dàt is een mooi evenement.” De consument geeft 

minder uit aan accommodatie maar steekt méér geld in de lokale 

economie en in de beleving errond.

In het verlengde daarvan is er de zero marginal cost-society, trend 

nummer vijf, waar de maatschappij naartoe evolueert. Nathalie 

Bekx: “Als je vroeger een hotel wilde uitbreiden was dat bouwen, 

het aantal kamers uitbreiden en extra personeel inhuren. Dat was 

een zware beslissing. Ondertussen is Airbnb uitgegroeid tot de 

grootste hotelketen ter wereld en komt er daar een hotelkamer bij 

dan kost dat niets. Dat is gewoon een extra account. Net zoals bij 

Uber. We worden allemaal freelancers in de deeleconomie maar 

hebben dat nog niet door. De mensen denken wat bij te verdienen 

maar in werkelijkheid worden we in deze deeleconomie allemaal 

freelancers.”

HIGH TOUCH EN VUCA

Concepten als Airbnb en Uber hebben de wind mee dankzij digi-

talisering, dankzij technologie. Nathalie Bekx wijst in dat verband 

op de trend van ‘high tech naar high touch’. Digitale assistenten 

‘Reis naar duurzaam ondernemen’

Nathalie Bekx is samen met Bob Elsen (Joker Reizen) auteur 

van het boek ‘Reis naar duurzaam ondernemen’. Daarin 

gaat ze dieper in op de trends die de komende vijf tot tien 

jaar de wereld zullen bepalen. Een groot deel van het boek 

behelst duurzaamheid, gestoeld op de ‘SDG’ - sustainable 

development goals - van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties. “Daarbij is het de bedoeling dat iedereen, 

dus niet alleen de overheid, maar ook de private sector zijn 

steen bijdraagt,” aldus de auteurs. Het boek dient daarvoor 

als inspiratiebron.
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als Amazon’s Alexa helpen je. “Je kunt niet alleen je huis in het 

oog houden, maar je kunt via Alexa ook geholpen worden. Als 

we vragen ‘waar zijn mijn schoenen?’ dan zal Alexa zeggen waar. 

Dankzij die monitoring en sensoren gaat men ons beter in het oog 

kunnen houden, gaat men mensen langer thuis kunnen houden 

en zorgen dat er zorg op maat is.”

Voor ondernemers is de nieuwe wereld echter niet gemakkelijk. 

Er is immers sprake van een vuca-wereld, de zesde trend. Vuca is 

een term die in de jaren negentig voor het eerst gebruikt is in het 

Amerikaanse leger en staat voor ‘volatile, uncertain, complex & 

ambigue’. “Men bedoelde daarmee dat we in een dichte mist leven, 

dat we niet meer weten wie de vijand is. Dat is overgeslagen naar 

de financiële wereld. Vroeger was het heel simpel: je concurrent zat 

dààr in dat dorp. Maar nu zit die aan de andere kant van de wereld 

en jij hebt het nog niet door dat er iemand aan het produceren is 

die dat veel sterker doet dan jij. We leven in een vuca-world, we 

leven in een dichte mist en we weten eigenlijk niet goed of we 

vooruit of achteruit moeten.”

GEZONDHEID

Ten slotte is er een zevende trend, die volgens Nathalie Bekx de 

moeite is: longevity. “We worden steeds ouder en we hebben het 

gevoel dat we onze gezondheid kunnen controleren. Dat is voor 

een stuk ook zo. Jouw grootmoeder wist niet waar ze cholesterol 

van kreeg, maar wij weten vandaag al heel veel. We kopen gezond-

heid, maar het moet wel lekker zijn. Een vlootje margarine mag 

geen euro kosten, maar staat er ‘pro-activ’ op dan mag het drie 

euro kosten. We kopen dus longevity. De gezondheidsclaims van 

lekkere producten (dat is heel belangrijk) zijn voor ons essentieel. 

En die markt zal alleen nog maar groeien. Waarom? Tweederde 

van de contributie zit bij 50-plussers en die willen lang en gezond 

leven en die kopen gezondheid. Alles wat longevity, lang en gezond 

leven belooft, kopen we.”

VERRASSEN

Wat kunnen marketeers daarmee doen, ook als het gaat om het 

inzetten van promotionele artikelen en business gifts? Nathalie Bekx: 

“Ik denk dat het op de eerste plaats heel belangrijk is dat als je iets 

doet, het goed is voor deze wereld. Dat je heel goed nagedacht 

hebt over hoe iets geproduceerd wordt. Ik denk dat dat geldt voor 

alle promo-artikelen. Ten tweede: alles wat kan bijdragen tot een 

frictionless experience. Dat, als je iets doet, je het leven gemak-

kelijk maakt en de mensen minder tijd doet verliezen. Ten derde: 

de verrassing, iets wat je eigenlijk niet verwacht, iets dat een glim-

lach op iemands gelaat tovert. Dat is niet gemakkelijk. Paraplus, 

pennen... dat is geen verrassing meer. Ik herinner me iemand die 

biologische olijfolie gaf als cadeau. Dat was leuk. Dat is iets wat 

je kunt gebruiken. Er was een heel verhaal over waar het gemaakt 

is, dat het gezond is (er was er één om te bakken, één voor de sla 

en één om te proeven). De verrassing en vooral iets proeven van 

een wereld die je graag zou willen hebben.”

Ze wijst er ook op dat premiums en business gifts gepersonaliseerd 

moeten zijn, niet alleen met de naam of logo van de gever, maar 

ook met die van de ontvanger. Het moet aansluiten bij de ontvan-

ger. Ze geeft toe dat dat niet gemakkelijk is in de sector, “...maar 

dat biedt beleving. Daar zullen de mensen blij mee zijn.”

Nathalie Bekx haalt een actie aan van een bakker uit haar woon-

plaats. “Die bakker heeft iedereen een linnen zak gegeven en als je 

met de linnen zak komt winkelen, krijg je een stempel. Na tien keer 

heb je een gratis brood. Dat is motiverend. Voor de promobusiness 

geldt ook: vertel je verhaal. Uiteindelijk, als ik een businessgift wil 

geven, dan wil ik ook wel bewijzen dat ik duurzaam nadenk. Ik wil 

als bedrijf bij die trend horen en wil ook iets duurzaams geven. Ide-

aal is dan iets met een verhaal erbij: waar en hoe het geproduceerd 

is en waarom het duurzaam is. Dat missen we nog wel eens.” 
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Tendances. De quoi les marketers doivent-ils tenir 

compte les prochaines années ? Et que doivent-ils faire 

en matière de product média ? Nathalie Bekx (Bekx & X, 

Trendhuis), experte en tendances, dresse la liste des ten-

dances de demain.

Quelles tendances ? La durabilité, la frictionless 

experience, l’économie partagée, la zero marginal cost-

economy, l’high tech-high touch, l’univers vuca, le 

consommateur à la barre, la longévité,… telles sont les 

tendances qui détermineront la société durant les cinq à 

dix années à venir.

Product média. Que peuvent faire les marketers à ce 

niveau, également en termes d’utilisation d’articles pro-

motionnels et cadeaux d’entreprises ? Pour commencer, 

il faut veiller à ce que tout ce que vous fassiez soit bon 

pour la planète. Ensuite, il faut penser à tout ce qui peut 

contribuer à une frictionless experience, à ce qui facilite la 

vie et permet aux gens de perdre moins de temps. Et pour 

terminer : assurez un effet de surprise en offrant quelque 

chose d’inattendu, qui fait vraiment plaisir.

TREND-EXPERT NATHALIE BEKX


