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Van trends begrijpen  
naar kansen grijpen

De één denkt bij het woord trends aan 
de laatste mode. Een ander aan hypes. 
Mijn team en ik kijken vooral naar 
consumententrends. Die geven namelijk 
de richting aan waar we als samenleving 
naartoe sturen. Die richting en 
vergezichten die daardoor ontstaan, zijn 
relevant voor organisaties en merken in 
alle branches. 

Trends zijn groter dan jij en ik. 
Als individu en merk heb je geen 
invloed op de menselijke factoren en 
omgevingsfactoren die trends in gang 
zetten. Wat je als individu en merk wel 
kunt doen is trends monitoren. Zo blijf je 
niet alleen hip en op de hoogte, maar leer 
je de mensen en de wereld om je heen 
vanuit een ander perspectief te bekijken 
en begrijpen. En de kansen die daarbij 
horen te herkennen, te creëren en te 
pakken. 

The Expectation Economy

Door handig en tijdig in te spelen op 
innovaties en menselijke behoeften, blijf 
je de concurrentie voor. Een populaire 
dienst als Über kon ontstaan omdat 
we tegenwoordig overal verbonden 
zijn met het internet en diensten als 
Google Maps. Ouderwets een taxi bellen 
is bij velen van ons uit ons systeem 
verdwenen, nadat Über deze innovaties 
koppelde aan de menselijke behoeften 
om ons overal eenvoudig en snel te 
verplaatsen. Een ander voorbeeld 
zijn de maaltijdboxen die nu ineens 
booming zijn, en ontstaan zijn vanuit 
de menselijke behoefte aan gemak en 
gezondheid

Als Content Director bij een 
creatief bureau is het één van 
mijn taken om gebeurtenissen, 
trends en innovaties op het 
gebied van contentmarketing te 
volgen en te duiden. En deze te 
vertalen naar contentstrategieën, 
concepten en campagnes voor 
onze klanten. In deze trendrapport 
deel ik - behalve mijn liefde voor 
dit onderdeel van mijn vak - wat er 
speelt en wat er werkt. Newsflash: 
je toekomst begint vandaag.
 
Anandi Grefkens
Content Director ZUID Creatives
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Speelsheid & creativiteit
Adobe Stock speelt in op deze trend met 
‘Powerfully Playful’ thema’s. Brenda Mills, 
verantwoordelijk voor consumenteninzichten 
bij Adobe, zegt hierover: “Er is een primaire 
behoefte aan spelen. Daarom zullen merken 
speelsheid en optimisme gebruiken. Er zit hier 
namelijk een onderliggende kracht in. Een 
gevoel van ontzag, verwondering, inspiratie en 
creativiteit. Die behoefte aan speelsheid komt 
volledig voort uit een langdurige uitputting van 
de consument en de menselijke behoefte aan 
een vleugje opluchting en entertainment.”

Geef kleur aan je leven
Waar we de vrolijke noot letterlijk terugzien is in 
kleur. Verfbedrijf Dulux (in Nederland bekend als 
Flexa) heeft Bright Skies uitgeroepen tot Kleur 
van het Jaar 2022. De luchtige en verfrissende tint 
geeft “perfect het optimisme en verlangen naar een 
frisse start weer die de stemming van het moment 
is”. Maar niet alleen Dulux zegt het met kleur, ook 
Pantone heeft een toepasselijke kleur voor dit jaar. 
Very Peri neigt naar paars, tussen blauw en roze. 
Deze tint bestond nog niet in hun uitgebreide 
kleurenpallet en is speciaal ontwikkeld om in te 
spelen op de huidige trend. 

De eerste grote trend is een direct gevolg van de pandemie: 
optimisme. We komen uit een donkere en sombere periode 
waarin Covid-19 ons leven beheerste. Tel daar een oorlog in 
Oekraïne bij op, en er ontstaat een samenleving die behoefte 
heeft aan iets lichts en opbeurends. De verwachting is dat deze 
macrotrend 5 tot 10 jaar zal aanhouden. 

Trend #1

Optimisme 

© Pantone

© Adobe Stock
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Van passie naar poen
Niet alleen de mainstream heeft influencers. In verschillende 
subculturen staan mensen op als inspirator. Zo kennen kinde-
ren Prof. Dr. Freek Vonk niet als hoogleraar evolutiebiologie 
van reptielen, maar als iemand die ze op een spannende en 
creatieve manier alles leert over slangen en de natuur. 

De verwachting is dat meer en meer mensen via content 
creatie hun specialistische vakkennis bij gerichte doelgroepen 
omzetten in een inkomensstroom. Platform Mighty Networks 
in de VS helpt iedereen die dat wil om een community te 
starten en uit te bouwen, met een Shopify-achtig model voor 
digitale abonvnementen en betalingen. Mighty Networks heeft 
inmiddels meer dan 10.000 betalende leden. 

Content maken is dus sinds de komst van social media voor 
iedereen. ‘Gewone mensen’ - met name Generatie Z - maken 
hier gretig gebruik van en sturen culturele gesprekken aan. 
Of promoten producten zonder gene. Het kan slim zijn om 
met deze content creators te werken om je contentstrategie 
toekomstbestendig te maken en communicatie-uitdagingen 
op nieuwe manieren op te lossen. Maar let op: je kunt hierin 
als merk al snel de plank misslaan. Er zit een groot verschil in 
je product/dienst uit te lenen aan elke willekeurige influencer 
met een beetje bereik en overal op in te haken - ook als 
je van sommige onderwerpen beter weg kunt blijven - óf 
doelgerichte content te maken met een oprechte boodschap. 

Een andere trend is dat iedereen tegenwoordig een content 
creator is. Als je een smartphone hebt en een paar handige 
(verslavende) apps, gooi je een filter over je foto’s of je doet een 
leuk, gek dansje et voila; je bent een influencer in de dop. Wie 
eruit springt met creatieve content, kan al snel een groot bereik 
opbouwen en van daaruit content promoten. Waar Generatie Y 
posters van J.Lo. aan de muur hing, staart Generatie Z zich nu 
blind op de Instagram vs. reality posts van Rianne Meijer. 

Iedereen = content creator

© Mighty Networks
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Content anno nu moet vooral diepgang hebben. 
Succesvolle merken spelen in op waarden en 
overtuigingen om echt bij consumenten binnen te 
komen. Daarnaast nemen ze verantwoordelijkheid 
en ondernemen ze actie op thema’s die spelen 
binnen de samenleving. Een wasmiddel anno nu 
moet het milieu niet belasten en die exclusieve auto 
is om diezelfde reden tegenwoordig elektrisch. Dit 
fenomeen noemen we ‘purpose’. 

Als merk haak je aan met purpose door naast 
WHAT en HOW vooral een bevredigend antwoord 
te geven op de vraag WHY? Waarom doe je wat 
je doet? En alleen maar roepen dat je lekker 
duurzaam bezig bent is niet meer voldoende. 
Met objectieve informatie en content moet je zelf 
het bewijs leveren voor je stellingen en aantonen 
hoe je omgaat met kwesties die spelen binnen de 
samenleving. 

Ah, vroeger. Vroeger was het overzichtelijk. Content werd vooral 
afgestemd op indicatoren als geslacht, leeftijd en sociale status. 
Plat gezegd: wasmiddelenfabrikanten richten zich lange tijd op 
huisvrouwen die gezinnen runden, exclusieve automerken op 
succesvolle mannen. Die tijd ligt gelukkig achter ons. 

Trend #3

Content met purpose 

‘Alleen maar roepen dat je 
lekker duurzaam bezig bent is 

niet meer voldoende’

Onder de loep
Douwe Egberts creëert purpose door haar hele 
waardeketen in beeld te brengen, en zo te bewijzen 
dat ze zuivere koffie schenken. Website Did They 
Help screened merken en mensen op kwesties 
die spelen binnen de samenleving. Denk aan de 
Corona-pandemie, maar ook de Black Lives Matter 
movement en LGBTQ rights. Nog een interessant 
voorbeeld; WaterBear gaat dapper de strijd aan met 
Netflix op het gebied van carbon footprint. Want 
streamen is leuk, maar niet zo aardig voor de aarde. 

Purpose is een bijzonder krachtige trend. We 
moeten er ernstig rekening mee houden dat - voor 
ons nu nog onschuldige - merken, wegens gebrek 
aan purpose uiteindelijk uit het (digitale) landschap 
verdwijnen. 
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Better safe than sorry
In lijn met het voorbeeld van Jackie, ontstond laatst 
ophef over de campagne van schoenmaker Floris van 
Bommel. Daarin wandelde Katja Schuurman over de 
straten van Zanzibar, met in de achtergrond twee 
kleine kinderen zonder schoeisel. 

In een dappere poging tot damage control bracht 
het schoenenmerk uiteindelijk een statement naar 
buiten. Voortschrijdend inzicht is altijd goed, maar 
voorkomt niet dat het nest onder de boom ligt. Denk 
daarom goed na of je campagne geen gevoelige sociale 
kwesties raakt. Leg ze desnoods voor aan een panel 
Gen Z’ers en ga in gesprek. Better safe than sorry!

Juicekanalen 
Cancelcultuur is net als purpose een niet te 
onderschatten trend. Er zijn zelfs bureaus die zich 
tegen de ‘corruptie in de corporate wereld’ richten. 
Bijvoorbeeld Brandalism die met creatief activisme 
bestaande campagnes of reclameborden ombuigt 
tot een statement. Maar de trend gaat verder dan 
alleen merken. Ook mensen (lees: BN’ers) krijgen te 
maken met deze cancelcultuur. Zo heb je zogenoemde 
juicekanalen die de hele zaak rondom The Voice aan 
het rollen brachten.

De eerste keer dat ik met de term ‘cancelcultuur’ te maken 
kreeg was in 2010 op Twitter. Het Nederlandse tijdschrift 
Jackie had de term “Niggabitch” gebruikt voor een rubriek 
met kleding, waar de foto van Rihanna boven stond. Die 
rubriek bereikte Riri per Tweet en een rel was geboren. De 
popster maakte het blad met de grond gelijk op social media 
en de hoofdredacteur zocht als gevolg daarvan een functie 
elders. Dit was de voorbode van de trend dat merken als 
gevolg van social media niet langer overal mee wegkomen.

Trend #4

Cancelcultuur

© Instagram
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Durf te kiezen
De verwachting is dat de trend van het ontstaan 
en gaan van kanalen nog wel even aanhoudt. Hoe 
verleidelijk het ook is om overal aan te haken, als 
merk is het belangrijk om dicht bij je doel van de 
communicatie te blijven. Zorg dat je boodschap 
aansluit bij het desbetreffende kanaal en weet 
wanneer je moet stoppen. Maak dus keuzes! Ook 
als dat betekent dat je een of meerdere kanalen 
(tijdelijk) op zwart zet. Durf ook te experimenteren 
met nieuwe kanalen. Pas als je het geprobeerd 
hebt, weet je of het werkt voor je merk of niet. 

Hyves, MSN Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, 
Clubhouse, Vine. Communicatiekanalen komen en gaan, 
al zolang als ze bestaan. De een heeft meer en een langer 
bestaansrecht dan de ander. Maar ze hebben een ding 
met elkaar gemeen; ze gaan qua features steeds meer 
op elkaar lijken. Snapchat maakte een succes van het 
delen van korte verhalen (video’s). Vanuit dat succes 
ontstonden TikTok, Instagram Stories, Facebook Stories, 
LinkedIn Stories en YouTube Shorts. 

Wildgroei aan kanalen
Trend #5
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Kopen via WhatsApp
Azië loopt voorop in C-commerce. WeChat bouwt in China relaties op met 
luxemerken via livestreaming en privéberichten. Met 1,2 miljard gebruikers die 
gemiddeld jaarlijks $ 26.550 besteden, is C-commerce daar booming business. 
In Nederland gebruiken merken WhatsApp vooralsnog meer als klantenservice. 
Voor deze merken is het interessant om de verschuiving van webshop naar your 
own shop in de gaten te houden. 

Chat-apps als WeChat, WhatsApp en Line worden door steeds 
meer merken gebruikt om het gesprek aan te gaan met 
klanten en doelgroepen. Deze communicatiekanalen scoren 
zelfs het best op engagement. Je hebt twee vormen van deze 
zogenaamde C-commerce. Met conversational commerce 
creëer je intieme relaties met je doelgroep middels persoonlijke 
gesprekken. Hier worden bijvoorbeeld ook vaak chatbots voor 
ingezet. Bij chat commerce zit de stimulatie echt op het kopen 
van producten.

C-commerce
Trend #6

© WeChat 
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Games zijn niet zomaar een ander medium 
waarin je passief media consumeert, het 
interacteert juist en houdt je bezig. Deze 
manier van informatieverschaffing heeft een 
bewezen effect op je brein, met name in de 
hoofden van Generatie Z en de Millennials. 
Dat maakt dat de virtuele wereld niet enkel 
entertainment biedt, maar ook kansen.

Gaming was al populair, maar heeft tijdens de pandemie nog meer 
vlucht genomen. Merken betreden de virtuele wereld van gaming 
op allerlei manieren, om interacties aan te gaan met gamers. 
Daarbij gaat het niet puur om adverteren, maar vooral om echt 
beleving te bieden. Met mini-werelden in een game of het plaatsen 
van producten en verhaallijnen in games zoals Ferrari deed in 
Fortnite. En leer vooral van de creatieve en strategische manier 
waarop Burger King slim een team sponsorde in FIFA. 

Trend #7

Gamevertising 

Metaverse
Metaverse was niet voor niets het woord van het 
jaar in 2021, met bovendien de meeste zoekopdrach-
ten. Dit fictieve universum dat ons volgens Mark 
Zuckerberg te wachten staat, is voor velen nog een 
abstract begrip. Hoe die metaverse er precies uit 
komt te zien, zal ook nog wel even gissen blijven. 
Maar een ding is zeker; de grens tussen digitaal en 
fysiek vervaagt en er zullen nieuwe manieren  
(media) ontstaan om emoties uit te drukken. 

In onze digitale cultuur zagen we al eerder hoe 
tekstuele communicatie verschoof van woorden 
naar emoji’s, stickers en GIF’s. In WhatsApp kun 
je tegenwoordig op iemands bericht reageren met 
enkel een smiley of een hartje. Hoe minder woorden 
we ergens aan vuil maken, hoe beter. Ga hiermee 
spelen als merk of denk in elk geval na over hoe je 

deze tendens kunt toepassen binnen je eigen merk. 
Want er is vast een manier om nieuwe generaties te 
bereiken met content die beter is afgestemd op hún 
dagelijkse communicatie.

En wie weet draag ik een soortgelijk stuk als dit vol-
gend jaar wel voor in onze eigen ZUID metaversum.
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Wil je jouw  
content- 
marketing
toekomst- 
bestendig  
maken?
Stuur me een berichtje!
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