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De wereld van morgen verandert continu. Trends en ontwikkelingen kunnen helpen om de toekomstige 
samenleving te duiden. Wat speelt er in de maatschappij? Wat drijft mensen en hoe kun je daarop inspelen?  

Onderzoek naar trends helpt bedrijven om kansen en bedreigingen in beeld te brengen en hun doelgroep te begrijpen.  
Zo kunnen bedrijven anticiperen op hetgeen dat komen gaat en zijn ze in staat succesvolle veranderingen tot stand te  

brengen. Kragten onderzoekt trends op diverse gebieden en beleidsterreinen aan de hand van de DESTOP methode:

‘‘DE TOEKOMST BEPAALT WAAR JE VANDAAG AAN WERKT’’

WAAROM ZIJN TRENDS RELEVANT VOOR ELK PROJECT?



NIEUWE BUSINESSMODELLEN 
We merken dat onze oude systemen niet meer werken en 
gaan actie ondernemen. We zoeken naar nieuwe en  
innovatieve businessmodellen. Dit levert een geheel andere  
economie en benadering van de consument op. Hoe gaat 
een bedrijf/overheid hier slim mee om?

(BEDRIJFS)STRATEGIE ONTWIKKELING  
Bij het bepalen van een (bedrijfs)strategie wordt gekeken 
waar de focus in de toekomst ligt en welke doelen bereikt 
dienen te worden. Om dit te kunnen bepalen is kennis van 
wat speelt in de maatschappij van groot belang om een 
ijzersterke en relevante strategie te ontwikkelen.

SCENARIOPLANNING  
Trends zijn van grote invloed op een organisatie. Het 
schetsen van verschillende scenario’s geeft inzichten die 
helpen bij het maken van strategische keuzes. Bedrijven 
zijn voorbereid op verschillende scenario’s in de toekomst 
en kunnen hier snel en effectief op anticiperen. 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK  
Trends geven weer welke ontwikkelingen in de toekomst 
een belangrijke rol gaan spelen. Dit geeft kansen en 
bedreigingen weer. Is het project hierop voorbereid? En 
als we deze ontwikkelingen meenemen, is het project dan 
nog wel haalbaar en relevant voor de toekomst? 

VISIE ONTWERP  
Het ontwikkelen van een visie gaat over de toekomst.  
Voordat deze visie wordt vastgesteld is het belangrijk om 
te kijken naar factoren die in de toekomst invloed kunnen 
hebben op deze visie. Wat speelt er in de maatschappij? 
Hoe benut je kansen en bied je uitdagingen weerstand?

CROSS SECTORALE INNOVATIES 
Andere sectoren kunnen een enorme inspiratiebron  
vormen. Door trends binnen andere sectoren in kaart te 
brengen wordt er breder gekeken en worden nieuwe 
kansen gezien. Deze manier van werken zorgt voor  
innovatieve oplossingen die sectoroverschrijdend zijn.

DOELGROEPONDERZOEK 
Om je verhaal op een juiste manier te vertellen is het  
van belang om te begrijpen aan wié je je verhaalt vertelt. 
Ken je doelgroep en weet wat hun drijft. Welke waarden 
zijn voor hen belangrijk? Vervolgens geef je vorm aan het  
project door slim op deze behoefte in te spelen.

BELEIDSONTWIKKELING 
Met beleid wordt een richting aangegeven die men op 
wil. Welke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op 
deze richting en hoe ga je hiermee om? Door kansen 
en uitdagingen in kaart te brengen kan er pas écht focus 
aangebracht worden binnen het beleid.

CONCEPTONTWIKKELING 
Om een toekomstbestendig concept te ontwikkelen is er 
kennis nodig over wat jouw doelgroep drijft en welke 
kansen trends in de maatschappij ons bieden. Door deze 
met elkaar te verbinden ontstaan er relevante en  
toekomstbestendige concepten.

TOEPASSEN VAN  TRENDS BINNEN:

PRESENTATIE CREATIEVE SESSIE RAPPORTAGE

BOVENSTAANDE TOEPASSINGEN KUNNEN WORDEN UITGEWERKT IN EEN: 

Klimaatadaptatie, C2C en duurzaamheid zijn standaard aspecten die in onze analyse worden meegenomen.   
Ook de kansen en mogelijkheden die de Omgevingswet biedt zijn impliciet onderdeel van ons advies.  



SPECIFIEKE  
PROJECTVOORBEELDEN

TOEKOMST VAN TANKSTATIONS 

Bij de aanleg van een nieuw tankstation is het belangrijk om naar de toekomst van tankstations te kijken. Hoe 
zien deze er in 2050 uit? Welke verschuiving zien we op dit moment binnen tankstations? Is tanken nog wel 
de toekomstige core business? Welke doelgroep ga je hoe bereiken? Door deze vragen vooraf te stellen kan 
een juiste keuze gemaakt worden tussen het wel of niet ontwikkelen van een nieuw tankstation en als deze 
daadwerkelijk ontwikkeld wordt, hoe geven we deze dan vorm?

FIETSVERLICHTINGSCAMPAGNE 
 
Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar met goede verlichting fietst. 
Er zijn vele initiatieven die jongeren aanmoedigen om met goede verlichting te fietsen. Maar om dit op de juiste 
manier te kunnen doen is het van belang om terug te gaan naar de kern van het probleem. Waarom fietsen 
jongeren zonder goede verlichting? Ze weten heel goed dat het van belang is voor de veiligheid. Door de echte 
oorzaak én hun gewenste manier van communiceren te achterhalen, kun je ze pas echt bereiken.  
* opdracht in samenwerking met SHIFT - gedragsverandering

(BINNEN)SPORTACCOMMODATIES IN KAART 

Trends hebben een grote invloed op het gemeentelijk accommodatie- en vastgoedbeleid, ze maken het 
noodzakelijk om anders te kijken. Om de juiste stappen te nemen zal er eerst gekeken moeten worden naar de 
huidige en verwachte situatie. Door middel van data kunnen verschillende factoren in beeld worden gebracht. Het 
resultaat helpt vervolgens om weloverwogen beslissingen te nemen. Aan de hand van deze data kan ook een 
kosten/baten analyse uitgevoerd worden. 

ONDERWIJS IN DE TOEKOMST  
 
In het onderwijs nemen mede door de vergrijzing de ledenaantallen af, maar speelt er ook een tekort aan 
leraren. Vooral scholen in dorpen kampen hiermee. Vele scholen zien fuseren met een andere school als de 
oplossing. Door vooraf onderzoek te doen naar trends die van invloed kunnen zijn op de toekomst van onderwijs 
en de lokale situatie rondom demografie, leerlingenaantallen en concurrentie, kunnen kansen worden benut en 
uitdagingen vooraf worden getackeld. 
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  EEN BRUG TUSSEN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST’’

‘‘TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ZIJN EEN LINK
    TUSSEN WAT IS GEWEEST EN WAT ZAL ZIJN,

- GEÏNSPIREERD OP HENRI-LOUIS BERGSON


