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TOM PALMAERTS, TRENDWOLVES 
 

KLAARSTAAN VOOR DE TOEKOMST IN ONZEKERE TIJDEN 
 
Ben je klaar voor de veranderingen van de toekomst? Dat is de eerste vraag die ik de afgelopen jaren aan 
mijn klanten en mijn publiek stelde. Steeds weer zie je dezelfde patronen terugkeren.  
 
1. Patroon 1: Het zal een invloed hebben op elk bedrijf.  
In het begin is verandering leuk, maar wanneer het tastbaar begint te worden minimaliseren mensen het 
naar hun eigen industrie toe. De Belgische retailer dacht dat e-commerce iets uit China en de VS was en 
dacht niet dat Belgische consumenten dingen online zouden kopen. 
 
2. Patroon 2: Verwaarloos de impact op lange termijn niet.  
Het tweede patroon is de timing. We hebben de neiging om de impact van veranderingen op korte termijn 
te overschatten en op lange termijn te onderschatten. Een goed voorbeeld is blockchain. Na de bitcoinhype 
in 2017 dachten veel mensen dat het in 2018 voorbij zou zijn. De hype is voorbij, maar de echte acceptatie 
van deze betaalmogelijkheid staat nog in de kinderschoenen. 
 
3. Patroon 3: Post-corona wordt de nieuwe realiteit. 
Het derde probleem bij nadenken over de toekomst is dat onze verbeelding beperkt is. We denken dat 
morgen min of meer zoals vandaag zal zijn, niet anders. De toekomst van technologie is bijvoorbeeld meer 
schermen, maar waarom niet textiel?  
 
Als we denken aan een wereld na het coronavirus moeten we deze drie patronen in ons achterhoofd 
houden. Mijn verhaal verkent drie potentiële consumentenattitudes die niet zullen verdwijnen. Welke 
invloed zal het hebben op jouw bedrijf? Wat zijn mogelijke kansen op korte en lange termijn? Waarom kan 
het een nieuwe realiteit zijn?   
 
1. De houding van de consument 1: Hygiëne. Van je handen reinigen tot luxe gepersonaliseerde 

ontsmettingsgels.  
We hebben ons een nieuwe gewoonte eigen gemaakt. Het is belangrijk dat je handen schoon zijn, maar 
zeker ook je winkel, kantoor en communicatievisuals. KFC moest stoppen met hun finger licking good-
advertenties. Trendy ruw design in de horeca, winkels en kantoren zal worden vervangen door schonere 
versies.   
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2. De houding van de consument 2: Cocooning. Het thuis gezellig maken tot virtual reality ASMR spa-
ervaringen.  

Thuis ontspan, werk, speel en studeer je. Die hybride context zal niet meer verdwijnen. Je tuin en buurt 
biedt ontsnapping, maar wat gebeurt er als het kouder en donkerder wordt? De winter komt eraan. 
Bedrijven die ons helpen om te gaan met deze nieuwe situatie zullen floreren, van Netflix-abonnementen 
tot gezelschapsspelletjes.    
  
3. De houding van de consument 3: Verbonden zijn. Zoomcalls tot gerichte e-commerce.  
We konden ons huis niet verlaten, maar we waren verbonden. Zoom, Microsoft Teams en Houseparty 
werden populair voor het werk, maar ook om in contact te blijven met vrienden en familie. Merken zijn 
daarop gesprongen om mensen te helpen om verbonden te blijven en plezier te hebben. Het probleem is 
dat we stilaan Zoombies zijn geworden. We zien anderen wel, maar we zijn niet echt verbonden.  
 
Of een tweede golf zal komen of hoe groot die golf zal zijn weten we niet. Misschien kunnen landen het 
virus lokaal onder controle houden dankzij contactopsporing, maar ook in dat scenario zullen consumenten 
constant alert zijn. Hygiëne, cocoonen en zoeken naar manieren om echt verbonden te zijn met anderen 
zullen de komende jaren centraal staan. Hoe kunnen bedrijven werknemers en consumenten helpen in 
deze nieuwe realiteit?  
 
 
Tom Palmaerts reist de wereld rond met maar één doel voor ogen: mensen zin geven in de toekomst. Hij is 
auteur, geprezen keynotespeaker en trendconsultant.  Als managing partner bij Trendwolves 
(trendwatchingbureau met een focus op jonge consumenten en moderne gezinnen) helpt hij bedrijven met 
verandering omgaan. Enkele klanten: Devan, Conway, Clariant, Callebaut, NOWJOBS 
 
Contactinformatie: tom@trendwolves.com of 0476956248 
Web: tompalmaerts.com en trendwolves.com 
Persfoto’s: shorturl.at/qwHR3 
 
 
 

OLIVIER DEGREZ, MMD 
 
MMD = Media Marketing Delhaize, een combinatie van een regie en een agentschap voor retailmedia, 
maakt gebruik van een brede waaier van media-touchpoints en consumenteninzichten 
(omnichannelprogramma's, OOH, online kanalen, CRM, eCRM, digital signage instore, printed magazine) 
voor merken die 20 miljoen bezoekers per maand in de 760 Delhaize-winkels in België en Luxemburg willen 
bereiken. 
 
 

BEGRIJP JE DOELGROEP OM CONVERSIE TE STIMULEREN EN LOYALITEIT OP TE BOUWEN 
 
Dankzij de studie die uitgevoerd werd door de MMD konden de macrotrends tijdens de coronaperiode voor 
de Belgische en Luxemburgse Delhaize-consument nauwkeuriger gemeten worden. 
Er werden drie periodes onderscheiden: De quarantaineperiode van 13 maart tot vandaag / De 
overgangsperiode van 1 maart tot en met 12 maart / De vergelijkingsperiode: de eerste twee maanden van 
het jaar 2020. 
De studie onderzocht alle Delhaize-supermarkten en 100 miljoen afrekeningen in de bestudeerde periode. 
De studie toont aan dat de traditionele cursors sterk evolueren met 4 duidelijke trends: 
Dichterbij winkelen / Overschakelen naar online winkelen / Gezond blijven / Van het leven genieten 
 

mailto:tom@trendwolves.com
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1/Dichterbij winkelen 
Langs de ene kant daalde het aantal bezoeken met 40%, langs de andere kant geven consumenten 50% 
meer uit.  
De gemiddelde stijging in de uitgaven is het sterkst in de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar. Tijdens de 
quarantaine kozen consumenten ervoor om slechts één Delhaize-supermarkt te bezoeken. De groei bij 
buurtwinkels was dan ook meer uitgesproken groei (+19%). 
De bijdrage van de winkelhoppers is met 30% gedaald. 
 
2/ Overschakelen naar online winkelen  
Daarentegen is het aantal  consumenten dat Delhaize offline en online combineert met 75% gestegen. 
Tijdens de quarantaineperiode werd één bestelling op de vijf door een nieuwe consument geplaatst. De 
groei kwam vooral uit de segmenten premium foodies en game changers, samen goed voor bijna 75% van 
de online consumenten in de coronaperiode. 
De uitgaven van het online winkelend publiek zijn in de quarantaineperiode stabiel gebleven. 
In de korte overgangsperiode vlak voor de quarantaine werd slechts een groei van 15% in de uitgaven per 
consument waargenomen. 
 
3/ Gezond blijven  
Door de quarantaine gingen meer mensen gezond eten (18% meer gezonde producten verkocht). 
De studie toont aan dat het aandeel dat wordt uitgegeven aan biologische producten stabiel is gebleven 
tijdens de coronaperiode. Echter, game changers kopen 3x meer biologisch dan de gemiddelde consument. 
Ook geven Brusselse consumenten 2x meer uit aan biologische producten dan hun buren in Vlaanderen en 
Wallonië. Merken met een zeer specifieke gezondheidspositionering zoals Biover, Dilea's en Schar zijn 
aanzienlijke gegroeid. De coronacrisis had een positieve invloed op een merk zoals Ecover: hun groei 
bedroeg meer dan 65%. 
Natuurlijk steeg de consumptie van verzorgings- en hygiëneproducten. De stijgingen bedroegen meer dan 
200% tot 300% voor sommige merken zoals Neutrogena of Le Chat. 
 
4/ Van het leven genieten 
Het thuisblijven veranderde onze consumptiegewoonten sterk. We koken meer, kopen meer groenten, 
fruit, vlees en vis. Consumenten zijn overgestapt op pleziercategorieën en meer premium producten. De 
verkoop van gedistilleerde dranken en aperitieven is aanzienlijk gestegen: Aperitieven + 67%, cocktails 
+77% , bieren en alcohol +50%. 
Gezinnen die samen thuis zaten gingen meer op zoek naar dingen die je kan delen met je kinderen. Bakken 
is nog nooit zo populair geweest. Consumenten stortten zich op producten zoals bloem +92%, suiker +57% 
en chocolade +53%. Dit aspect van de "quality of life" was vooral duidelijk in de premium foodie-profielen. 
Er waren wel grote regionale verschillen aangezien 2/3 ervan klanten in Vlaanderen hun aankopen doen en 
ouder zijn in Wallonië is dat slechts 1/4. 
 
We kunnen concluderen dat deze gegevens geen nieuwe trends aan het licht brengen, maar 
consumptiepatronen die al voor de crisis werden waargenomen en die tijdens de quarantaine nog werden 
uitvergroot. 
Veel merken hebben er hun voordeel uit gehaald. 
Nu krijgen deze merken de kans om verbonden te blijven met deze consumenten door rekening te houden 
met hun nieuwe realiteit. 
Om te werken aan conversie en loyaliteit in elke fase van de funnelmarketing zullen ze bijvoorbeeld 
moeten weten waar de nieuwe kopers van hun merk vandaan komen, waar de lapsers naartoe zijn gegaan, 
wie de specifieke doelgroepen zijn in bepaalde regio's, wat het koopgedrag is en welke de ideale nieuwe 
doelgroepen zijn op basis van voorspellende profilering. 
 
Contactinformatie: odegrez@delhaize.be of 0477289956 
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BART DE PAUW, GROUPM 

 
EEN HARDE STRIJD OM MARKTAANDEEL IN DE KEUZE PARADOX VAN MORGEN 
 
GroupM voerde tussen 20 tot 25 april zijn ‘POST COVID-19’ onderzoek uit. Een online ad-hoc studie bij 700 
consumenten representatief voor de Belgische bevolking 18-59. De centrale vraag die om een antwoord 
schreeuwt is : “Hoe kan de business zich best klaarstomen voor een veranderde toekomst?”  
Het onderzoek gaf inzicht in 7 duidelijke trends.   

➢ De eerste trend: de knip gaat op de portemonnee.   Zes op de tien Belgen wil meer in promotie 
kopen en veel bewuster met geld omgaan.   Op courante consumptie goederen zal weinig bespaard 
worden.   In en rond het huis krijgt een mooie plaats in ‘the share of wallet’ (gezien de situatie) net 
als hygiëne en schoonheidsproducten.   

➢ Een tweede trend is de mentale shift naar lokaal kopen.  66% verklaart meer te willen kopen bij de 
lokale handelaar, 45% is bereid meer op Belgische E-commerce sites te kopen.  Belgen blijven heel 
promo-minded en de lokale aanbieder zal precies toch wel aan aantrekkelijke prijzen (en heel goede 
ervaringen) moeten aanbieden om een kans op slagen te hebben.   

➢ Een derde trend is het toegenomen bewustzijn om meer zorg te dragen voor onze planeet (73%).   
Eén Belg op twee verklaart meer ecologisch bewust te willen kopen en zal zijn auto al makkelijker 
laten staan ten voordele van de fiets of te voet.  

➢ Een vierde trend is de focus op gezondheid (67%).  Daarenboven wil zes op tien meer koken op basis 
van verse ingrediënten en 53% wil meer sporten / bewegen.  Opvallend is wel dat dit mensen zijn die 
voor de pandemie al bewust omgingen met voeding, gezondheid, hun uiterlijk en hun mentaal.     

➢ Een vijfde trend is de absolute drang om terug met volle teugen te profiteren van het leven.  53% 
wil zo snel mogelijk terug op verlof vertrekken, 45% hunkert om terug te gaan shoppen en 11% wil 
zelfs een zwembad laten aanleggen (Staycation).   

➢ Een zesde trend is het van thuis uit werken of moeten we zeggen ‘niet van op kantoor’ werken.  Zes 
op tien die in de mogelijkheid zijn om dit te doen wensen dit meer te doen.    

➢ Een zevende trend is E-commerce.  De cijfers tonen aan dat de recessie een algemene impact zal 
hebben op ‘commerce’ tout-court.  De knip op de portemonnee riskeert dus ook de verdere groei 
van E-commerce te fnuiken, in absolute getallen.   

 
Er bestaat echter geen twijfel over, dat E-commerce steeds belangrijker zal worden.   Op basis van deze 
verschillend trends kon doorheen dit onderzoek ook vijf personas of typologieën worden samengesteld: 
Reboot (21%), Worried (18%), Enjoyment (24%), Status Quo (16%) en Privileged (15%).   Elk van deze 
personas ziet de toekomst anders tegemoet, onderscheidt zich in interesses, gedrag en profiel als in 
media consumptie.   Weten als merk, welke voor jou de meest waardevolle segmenten zijn en hoe je ze 
best aanspreekt en bereikt, vormt een belangrijk voordeel in de strijd om marktaandeel.  Natuurlijk 
begint alles bij het merk zelf: wie ben je en waarvoor sta je!  De communicatie moet afgestemd worden 
motivationeel en situationeel.  We zullen zeker een revival van content en context zien.   Een 
geoptimaliseerde 360° aanpak wordt cruciaal om maximale impact en bereik te garanderen bij uw 
gerichte doelgroepen.    
Hou balans : saw with a purpose,  harvest through conversion. 

 

 

Contactinformatie: bart.depauw@groupm.com of 0475534759 
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