
Trendpiramides 

De besproken micro-, maxi- en megatrends zijn in bepaalde patronen, doormiddel van zogenoemde 

trendpiramides met elkaar verbonden. Een megatrend bepaalt de waarden van consumenten, 

waardoor dus meerdere consumententrends ontstaan. Deze maxitrends beïnvloeden weer individuen 

en leiden dus tot markttrends. Zo kan de trendpiramide als instrument dienen om trends, hun 

gevolgen en hun effecten te beschrijven (figuur 1.3; hoofdstuk 1; blz. 26; Van trends naar brands; 

Roothart). 

Een voorbeeld hiervan is: Het toegenomen aanbod van oosterse levensmiddelen in Nederland 

(microtrend) komt voort uit een grote interesse voor verschillende culturen (maxitrend), die weer het 

gevolg is van de globalisering (megatrend). Tegenwoordig is het steeds lastiger om trends en de 

verbanden ertussen te definiëren, al is er hulp in de vorm van gegevens van het Centraal Plan Bureau, 

het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wie in staat is toch 

inzicht te krijgen in ontwikkelingen, kan toekomstige markten bereiken en hier rekening mee houden 

in marketingactiviteiten. Het gaat meer om de achterliggende mentaliteitsveranderingen, wensen en 

behoeften van mensen, dan om de uiterlijke vorm die deze ontwikkelingen krijgen (bijvoorbeeld dat 

de kleur wit in is). Het is hierbij belangrijk te beseffen dat alles met alles verbonden is en dat dus met 

een helikopterblik op markt en samenleving gekeken moet worden. 

Trends en consumentenwaarden 

Wie trends probeert vast te stellen, probeert eigenlijk de tijdsgeest te definiëren, die zich concreet 

(goed zichtbaar) of juist abstract openbaart. Hierbij is wetenschappelijk onderzoek dat waarden en 

betekenissen ontmaskert, onmisbaar. Milton Rokeach onderscheidt in The Nature of Human Values 

(1973) eindwaarden (dingen die een mens in zijn leven hoopt bereiken, bijvoorbeeld innerlijke 

harmonie) en instrumentele waarden (waarden om een eindwaarden te bereiken, zoals 

onafhankelijkheid).Verder noemt hij symbolische waarden, die weer onderverdeeld worden in drie 

andere typen waarden. Expressieve waarden hebben te maken met de verhouding van de mens met 

andere mensen en hoe hij/zij door de anderen gezien wil worden. Impressieve waarden gaan over 



hoe de mens tegen zichzelf aankijkt (bijvoorbeeld innerlijke harmonie). Eindwaarden zijn volgens 

Franzen hoe een mens zijn ideale leven ziet. Ook zijn er maatschappelijke waarden, de idealen die in 

de samenleving aanwezig zijn over de gehele samenleving of de leefomgeving. 

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie ontwikkelde een nieuw 

waardensysteem waaruit naar voren kwam dat waarden veranderen, hoewel ze onveranderlijk lijken. 

In dit stelsel bewegen de waarden zich in twee dimensies, twee assen. De psychologische dimensie 

loopt van rationeel (bijvoorbeeld zekerheid) naar emotioneel (bijvoorbeeld spontaniteit) en de sociale 

dimensie loopt van individueel (bijvoorbeeld genieten) naar sociaal (gericht op anderen, bijvoorbeeld 

rekening houden met een ander). Zie verder figuur 2.2; hoofdstuk 2; blz. 38; Van trends naar Brands; 

Roothart. Bij waardenonderzoek wordt vastgesteld in welke mate individuen door welke waarden 

geleid worden. Wanneer dit onderzoek op meerdere momenten op een grote, representatieve groep 

mensen wordt uitgevoerd, is het mogelijk een trend zichtbaar te maken. Trends hebben op ieder 

mens een andere invloed (onder andere invloed van de leeftijd van een persoon) en het is complex 

om dit vast te stellen omdat waarden en overtuigingen sterk van het moment en de omstandigheden 

afhangen en steeds flexibeler en soms zelfs tegenstrijdig worden. Toch lijkt het mogelijk 

consumenten in te delen, zij het niet in doelgroepen op grond van sociale klasse, religie of leeftijd (de 

grenzen tussen doelgroepen zijn sterk vervaagd), maar in mentaliteitsgroepen. Zodoende is het 

mogelijk een verband te leggen tussen de waarden van een bepaalde groep consumenten en 

bijbehorende consumententrends, wat uitmondt in bepaalde trendsegmenten, die consumenten in 

bepaalde mentaliteitsgroepen indelen. Zie figuur 2.5; hoofdstuk 2; blz. 50; Van trends naar Brands; 

Roothart. De sterkte van dit vierdimensionale model is dat het flexibel en dynamisch is. De 

trendsegmenten kunnen door bedrijven vertaald worden naar producten en diensten. 

Verschil tussen mode, trend, hype, rage en hit 

Mode Een trend betekent een verandering ten opzichte van het bestaande. Mode is niet te 

veranderen, niet vernieuwend, het is meer van hetzelfde. Mode is iets nieuws van het reeds 

bestaande.Het is de uitingsvorm van een stroming, in de vorm van een creatieve toepassing. Een 

trend is echt, mode loopt na en is meestal nep. Een mode ervaring kan je vergelijken met een 



blokgolf, het zichtbare deel start direct op maximum amplitude maar verdwijnt ook plots 

complete. Trends starten zeer klein, maar zijn daarentegen langduriger en weerspiegelen de tijdsgeest. 

Economische voor en tegenspoed evenals technische ontwikkelingen zijn dankbare drijfveren voor 

de groei en bloei van een trend. Maar ook minder tastbare onderwerpen zoals milieu, man-vrouw-

verhoudingen en zelfs een millennium zijn van invloed als een mode of een hype verdwenen is, is de 

resterende waarde nul. Trends laat altijd sporen na in een cultuur. 

Hype Als een trend eenmaal doordringt tot het grote publiek ontstaat automatisch afgeleiden in de 

vorm van hypes en rages. Je kunt hypes en rages zien als de mate van enthousiasme waarmee de 

massa opgaat in de nieuwe trend. Kenmerkend voor een hype is dat hij uiteindelijk niet zoveel 

oplevert/nalaat. Wanneer we dieper gaan dan de hype, dank omen je eerst bij een rage en vervolgens 

bij een hit. 

Rage Van een rage kan men spreken wanneer er een jacht ontstaat op.. om iets te hebbe, om iets te 

realiseren, iets te verwezenlijken et cetera en wanneer deze massale jacht de oorzaak is van tijdelijke 

schaarste. Een rage gaat gepaard met tijdelijke schaarste, die alleen ontstaat wanneer een grote groep 

ogenblikkelijk bediend wil worden. Bij een rage ontstaat een tijdelijke hoge populariteit, grote 

interesse, het staat hoog op de wenslijst van velen. 

Hit Een hit beperkt zich steeds tot een grote groep liefhebbers, geinteresseerden. Terwijl de vraag 

wel toeneemt, is het niet zo dat hierdoor een hysterische vraag(hype of rage) naar het product 

ontstaat. Het grote success van een hit spelt zihc vooral af bij een groep liefhebbers die de hit wel als 

een rage ervaren. Maar bij een hit is maar een bepaalde groep betrokken. 

Oorzaak verdwijning trend Een trend verdwijnt wanneer het voordeel ervan zo vanzelfsprekend is 

geworden dat men zich gaat concentreren op de beperkingen. Het zijn de beperkingen die de vraag 

en de behoefte oproepen voor een andere benadering/aanpak. De levensvatbaarheid van nieuwe 

ideeen wordt erdoor vergroot en de kans tot het oppikken van de volgende trend is mogelijk 

gemaakt. 



Hoe te herkennen De eerste tekenen / signalen dat het einde van de groei in zicht is zijn: Wanneer 

er steeds meer varianten van de trend verschijnen in vooral uitgekiende/ door bestudeerde / in grote 

vakmanschap uitgevoerde versies. Dan is een trend zijn hoogtepunt voorbij en stevent hij al seen 

sneeuwlawine naarbeneden. Een typisch signaal is dat de trend gaat vervelen. 

Gevolgen van het einde van een trend Bij personen en groepen waarbij de trend het einde van zijn 

uitwerking heeft bereikt, ontstaat trendvermoeidheid. Iedere verdere confrontatie met de trend op 

zich wekt dan een lichte agressie of onverschilligheid op, verdere aandacht is net te veel gevraagd. 

Deze gevoelens van onverschilligheid kunnen enkel worden geneutraliseerd door vernieuwing(een 

nieuwe trend). 

Aanwijzigingen die duiden op het naderende einde van één van de huidige Macro-trends Op 

dit moment wordt de Nederlandse maatschappij overspoeld met gevoelens van meer en direct. Die 

drang naar direct en meer zorgt ervoor dat de verkooporganisaties zich massaal storten op het 

creeren van aanverwante Micro trends. Deze aanverwante Micro trends doorlopen dezelfde 

levenscyclus als hun voogangers maar dan wel in verhoogd tempo. 

Kortom Wat belangrijk is om te onthouden is dat Macro trends altijd sporen na laten en dat trends 

ons helpen een stapje voorwaarts te zetten, in beweging blijven en de evolutie in stand houden. 

 


