
H7. Clichébeelden en trends 

Clichébeelden: beelden, kennis en ervaringen die iemand (jij?) in vroegere belevingen heeft 

opgeslagen en nu als ijkpunten gebruikt. Veel van die ijkpunten zijn vastgelegd tijdens je 

‘opvoedingsperiode’ en die gebruik je constant als referentiepunt zonder daarover na te 

denken. Sommige ijkpunten leg je bewust vast (door vele herhalingen) en andere leg je onbewust 

vast. 

Dit kan ertoe leiden dat reclamemakers herhalingstechnieken toepassen die ‘ongewild’ onze ijkpunten 

bepalen, waardoor we onbewust en ongewild beslissingen nemen. Dat is dus niet uit vrije wil! Maar 

dat denken wij wel. 

Groepsindeling binnen de Trendcirkel  wie in staat zijn ijkpunten zelf te bepalen en de 

definiëren: Wel in staat: Originals Deels: Original en Setter (filtreren binnenkomende informatie en 

kunnen eventuele oude ingebrande ijkpunten aanpassen/verwijderen) Niet in staat: Watchers, 

Volgers en Laatkomers (gebruiken onbewust automatisch ingebrande ijkpunten als referentiekader) 

→ Deze ingebrande ijkpunten leiden tot clichébeelden, die worden ervaren als een eigen inzicht en 

visie. 

Dit komt erop neer dat consumenten (waar het bij marktonderzoeken om draait) vast zitten in 

clichébeelden. Consumenten beoordelen dus alles aan de hand van zijn ijkpunten. (ontstaan door 

vele herhalingen van het bestaande) waardoor een nieuwe trend ongeloofwaardig overkomt. 

Startende trend: brengt mensen die in clichébeelden denken in verwarring of shockeren ze. Pas 

wanneer ze omgeven worden door de nieuwe trend & herhaling hun ijkpunten verlegd, dan zullen de 

afstootverschijnselen langzaam verdwijnen. 

In het kort: ijkpunten ontstaan door de vele herhalingen, die ons onbewust beïnvloeden en ons 

beoordelingsvermogen bepalen → Gevolg → veelal onbewuste beelden (clichébeelden die zich in 

onze hersenen vormen) en zo ons denken en handelen beïnvloed. 



H8. Macro Trends van de toekomst 

Belangrijke ontdekkingen uit het verleden en hun macrotrend: het vuur, het wiel, een boot, 

buskruit, boekdrukkunst, de stoommachine, auto, elektriciteit, telefonie, fotografie, elektronica, de 

microchip, klonen, genetische manipulatie. → dit soort ontdekkingen hadden grote gevolgen en 

vormde de basis van vele toepassingen en mogelijkheden. 

Iedere stap binnen een groep veroorzaakt een verandering voor de 

samenleving. Onderverdeling in verschillende basisgroepen: • Verplaatsen van goederen: te voet, 

per paard, auto, vliegtuig, raket…! • Overdragen van kennis: mondeling: telefoon, cassette, mobiele 

telefoon schriftelijk: boekdrukkunst, typemachine, e-mail, internet…! visueel: tekeningen, 

schilderijen, fotografie, film, tv, internet…! • Omgang van de mens met de natuur: alles in handen 

van de natuur (wild), ziekte bestrijden met chemische stoffen, operaties worden uitgevoerd om langer 

te kunnen leven, sterke rassen kweken door kruisingstechnieken 

Al deze (belangrijke!) ontwikkelingen zijn niet duidelijk aangekondigd en de maatschappelijke 

gevolgen en mogelijkheden ook niet. Wij hebben soms wel jaren nodig om de werkelijke waarde van 

ontdekkingen in het juiste perspectief te plaatsen. 

De meest recente in de geschiedenis: Klonen & Genetische manipulatie. Al tientallen jaren oud, maar 

nog steeds zijn de gevolgen maatschappelijk niet zichtbaar. 

Uitleg om deze enorme evolutiestappen beter te begrijpen: Omwentelingen uit het nabije 

verleden: Recente revolutie: • Mobiele telefonie De toepassingen zijn minstens 30 jaar geleden al 

ontwikkeld, nu commercialiseren wij alleen de toepassingen!de 3 belangrijkste elementen (electriciteit 

telefonie, zendtechniek) waren in de jaren 70 al gevonden het enigste wat ontbrak: Maatschappelijk 

draagvlak! Kortom: het succes van het mobiele telefoon ligt dus niet in zijn toepassingsgebied, maar 

in de hulp bij het vermijden van verveling, onzekerheid, eenzaamheid en onveiligheidsgevoel. • 

Internet: basiselementen: de basiselementen (electriciteit, telefonie, computer, elektronica) hadden 

elkaar al in de jaren 60 gevonden. Maar tot de jaren 90 brak internet maatschappelijk door. 



Pas na een lange tijd (soms wel jaren!) leiden vooraleer belangrijke ontdekkingen tot revolutionaire 

maatschappelijke toepassingen. Alles wat we nu zien als ‘grote stappen’ zijn ontwikkelingen die jaren 

geleden zijn ingezet, maar die nu pas onder gunstige omstandigheden worden doorgevoerd. Macro 

trends zijn duidelijk waarneembaar, maar hoe de toepassingen er precies uit gaan zien is maar een 

heel klein deel van in te schatten. 

Wat is nu die revolutionaire macrotrend van de toekomst, wat is het toepassingsgebied waar 

dit alles zich zal afspelen? de revolutionaire trend van de nabije toekomst is een samenspel tussen 

drie nieuwe ontdekkingen uit de 20e eeuw: micro chips, genetische manipulatie en de kloontechniek. 

Wat hebben deze trends met elkaar te maken? Voor genetische manipulatie moet je oneindig 

veel data kunnen opslaan, dat kan op dit moment niet. Daarvoor is het belangrijk dat de micro chip 

zich steeds verder ontwikkelt. 

Gevolg hiervan is dat je met minder genetisch materiaal meer resultaten kan registreren in een veel 

kortere tijd. Door meer kennis over genetische manipulatie kan de kloontechniek zijn eigen weg 

inslaan en verder ontwikkelen en als echte techniek gebruikt gaan worden. 

Maatschappelijke macrotrends 

- Oud zijn zal weer naar waarde worden geschat Op dit moment proberen alle ouderen ouderdom uit 

te stellen, maar het ideaalbeeld van de eeuwige jeugd zal vervangen worden door herwaardering van 

de wijsheid. Wijsheid die voor een groot gedeelte wordt geassocieerd met oud zijn, zal oud zijn weer 

in waarde doen stijgen. De babyboomgeneratie vecht nu nog tegen ouderdom, maar zal het moeten 

accepteren. Zij zijn het gewend om macht te bezitten, maar de jongere generaties bezitten nu meer 

kennis, en zullen eerder ‘oud en wijs’ zijn. De jongeren van nu zullen in de toekomst meer waarde 

aan ouderdom/wijsheid gaan hechten. 

- Collectieve verworvenheden en minderheidsgroepen verdwijnen ten voordele van individuele 

wensen - Minderheidsgroepen worden geaccepteerd - Collectieve verworvenheden verliezen hun 



waarde, wanneer de gemeenschap de groep aanvaardt. Wanneer de groep toch gebruik blijft maken 

van deze collectieve verworvenheden gaat dat zich tegen de groep keren 

De 3 M’s krijgen het moeilijk - merken, marketing en multinationals komen in de nabije toekomst 

sterk onder druk te staan door hun eigen zelfverzekerdheid. Zij zullen de originals nooit aan kunnen 

spreken. 

De macht verschuift Naar personen met visie, inzicht en innovatief denken 


