
H3. De levensloop van een trend 

Hoe en waar ontstaat een trend? Trends ontstaan als gevolg van reacties op leven. De mate van 

hevigheid is bepalend voor zowel de grootte, als groeisnelheid en de levensduur van de trends. Een 

trend ontwikkelt zich nooit bij mensen die nieuwe uitdagingen vermijden en zich alleen conformeren 

met het bestaande. 

Het verspreidingsgedrag van een trend: heeft veel gemeen met dat van een virus. Kennis over 

virus en andere levende organismen is een grote hulp om een goed inzicht te krijgen in de 

levenscyclus van een trend. 

Visie in samenspel met sociale onvrede: de twee drijvende krachten die zorgen dat een nieuwe 

trend wordt geboren. Een trend verspreidt zich sneller door snelle technische en communicatieve 

evolutie. Na de fase idee- en conceptvorming, dus wanneer de groei begint en de trend duidelijk 

zichtbaar wordt, is alles in een stroomversnelling gekomen. 

Grondleggers/ bronfiguren: Veel voorkomende eigenschappen: - een groot oplossend vermogen, - 

inzicht, - in staat onderlinge verbanden te ontdekken of te leggen, - onafhankelijkheid in denken, - 

etc. 

Bronfiguren zie je overal. Je moet met hun op een bepaalde manier communiceren, wil je ze kunnen 

begrijpen. 

De overlevingskans van een trend: wordt niet bepaald door één persoon of groep, maar wordt 

grotendeels bepaald door een aaneenschakeling van groepen die door ‘wikken en wegen’ een 

vernieuwing al dan niet een kans tot verdere ontwikkeling geven. Een klein percentage mensen moet 

werk verzetten om iets nieuws op gang te brengen. Hier geldt de tachtig/twintig regel. De kans van 

slagen is voornamelijk afhankelijk van de mate waarin het vernieuwende een behoefte weet te 

vervullen, binnen de juiste tijd en ruimte. 



Trendsetters: de nieuwe levensstijl wordt opgemerkt, herkend, opgepikt en tenslotte vertaald door 

trendsetters naar andere toepassingen. Alle aandacht tot even na het significatiepunt, dan verslapt de 

aandacht om voorbij het omslagpunt tot nul te worden herleid. Tussen het significatiepunt en 

omslagpunt wordt de trendsetter (met nieuwe trend) door de trendwatcher opgemerkt. De watcher 

zorgt voor verdere verspreiding. 

De groei van een trend: volgt een exponentiële groei, 2 punten zijn van belang belangrijk: het 

significatiepunt en het omslagpunt. Vaak is het zo dat een nieuwe ‘stap, visie, inzicht’ pas kan groeien 

als ook andere complementaire stappen, visies, inzichten zijn doorgedrongen tot een grotere groep 

van originals en setters. 

Significatiepunt: het punt waarbij een trend is gegroeid tot een niveau dat een grote kans maakt om 

te overleven en verder te ontwikkelen tot een ware trend. Het punt in de tijd waarbij een potentiële 

trend serieus genomen moet worden en waarbij de beweging en de groei op de voet moeten worden 

gevolgd. 

De periode tussen het significatiepunt en hetomslagpunt is van doorslaggevend belang. Tussen die 

twee punten ontstaat en groeit de echte kracht van de potentiële trend. 

Bij het omslagpunt is de potentiële trend voldoende gegroeid om over te gaan op een zichtbare groei. 

De snelheid waarmee de tijd wordt overbrugd tussen het significatiepunt en het omslagpunt is 

afhankelijk van de sector en soort vernieuwing. 

Invloedsfactoren op de groei en omvang van een potentiële trend zijn voornamelijk bepaald 

door: - Het aanpassingsvermogen van de trend - Een laag sociale drempel - De mogelijkheid tot 

verdringing van angsten - Maskeren van onzekerheid Voorbeelden: het internet en de mobiele 

telefoon 

Een trend kan je het best vergelijken met een levend organisme. Het ontstaat uit een evolutieproces, 

groeit, wordt volwassen , bloeit, plant zich voort en sterft af. Nieuwe trends ontstaan; oude 



trends verdwijnen. 

Macro trends zijn behoorlijk stabiel en kunnen gemakkelijk 20 tot 50 jaar en langer bestaan. Er 

komen steeds nieuwe vertakkingen als hij ouder wordt. 

De levensduur van een trend bepalen is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een trend 

en de trendbeleving die een persoon ondergaat. De trendbeleving heeft niets te maken met de 

levenscyclus van een trend, maar alles met de plaats van de groep en de positie van die persoon 

binnen de groep. 

De levensduur van een trend kan je verlengen door: de nieuwe trend zolang mogelijk in de prille 

vorm behoudt. Neem niet direct alle mogelijke varianten mee. 

H6. Hoe kun je zelf een trend creëren 

Micro trend: de meest maakbare trendvorm en ook de enige trend die veelvuldig bewust wordt 

gecreëerd. 

Mini trend: is niet meer te creëren. Heeft reeds zo een enorm lange incubatietijd, dat het voor de 

trendgoeroe bedrijven zeer gemakkelijk is om bij hun klanten de indruk te wekken deze mini trend 

zelf te hebben gecreëerd. Toekomstvisie van 10 jaar. 

Het is mogelijk om een macro trend te creëren. 

Kweekvijver: een afgesloten gebied waarbinnen men onder beschermende omstandigheden in alle 

rust de nieuwste ideeën kan toetsen en opkweken. Een kweekvijver kan een goede hulpbron zijn om 

nieuwe producten geschikt te maken voor de beoogde doelgroep. 

Het potentiële moet aan verschillende eigenschappen voldoen, om enige kans van slagen te hebben. 

Voorbeeld: het product moet een soort ingebouwd aanpassingsvermogen bezitten, het product moet 



voor iedere groep in de trendcirkel aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd ook nieuwe eigenschappen 

kunnen ontwikkelen gedurende verdere levenscyclus, etc. 

De slaagkans van een trend: wordt bepaald door de kwaliteit van het potentiele, vemenigvuldigd 

met de graag van acceptatie binnen iedere groep van de trendcirkel. S=KxA 

De juiste timing bepalen voor het lanceren van een trend De belangrijkste invloedsfactoren 

waarmee de timing kan worden bepaald zijn: - De soort sector - De soort stroming - De 

startersgroep - Het sociaal risico - De locale cultuur - Het economische klimaat - Etc. Ieder 

potentiële trend vraagt om een eigen benadering, waarbij een constante opvolging en bijsturing in het 

begin-stadium een eis is. 

De trendtemperatuur: bepaalt grotendeels de maximaal te bereiken levensduur van een trend. De 

trendhartslag: is een indicatie voor de snelheid waarmee de trend door zijn levenscyclus raast en het 

tempo is afhankelijk van de inspanning die geleverd wordt. 

De trendhartslag: wordt bepaald door de trendtemperatuur en de plaats van de potentiële trend in 

de leveringsketen. 

Met de trendtemperatuur en de trendhartslag kan een schatting worden gemaakt van de 

vermoedelijke maximale levensduur van een trend en de tijd die nodig zal zijn om het significatiepunt 

en vervolgens het omslagpunt te bereiken. Nu moeten we nog bepalen in wel evolutiestadium de 

trend zich reeds bevindt, of anders gezegd tot welke groep (originals, setters, watchers, volgers, 

laatkomers) de trend binnen de trendcirkel reeds is doorgedrongen, om de tijd die ons nog rest tot de 

doelgroep te kunnen inschatten. 

 


