Jezelf kunnen zien als onderdeel van een groter geheel. Het creëren van een collectief bewustzijn. Denk hierbij aan meer spir ituele behoeftes, zoals jezelf
overstijgen en het benutten van je eigen potentieel.

Zelfontplooiing gaat om het ontwikkelen van je persoonlijkheid en om mentale groeimogelijkheden. Behoeftes als jezelf kunnen zijn, zelfbewustzijn en
zelfrealisatie. Aspecten zoals studie, creativiteit en spontaniteit zijn hierbij van belang.

Het vinden van zelfwaarde en aanzien in groepsverband. Behoeftes zijn bijvoorbeeld status, prestige, achting, succes, respect van en voor anderen.

Op zoek naar verbondenheid met anderen. We willen onderdeel uitmaken van een groep. Hierbij gaat het om sociale behoeften zoa ls liefde, vriendschap, erbij
horen, genegenheid en intimiteit.

Het zeker stellen van fysieke veiligheid en economische veiligheid. We zoeken bestaanszekerheid in huisvesting en werk. Denk aan behoeftes als orde, rust,
stabiliteit, gezondheid en bescherming.

Primaire biologische behoeften die zorgen voor lichamelijk evenwicht. Denk hierbij aan behoeften zoals ademhalen, eten, drink en, slapen, seks, aanraking,
ontspannen, bewegen en sporten.
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Where
Should We Begin' is de naam
van een nieuw kaartspel van
de Belgische therapeut Esther
Perel en het is gemaakt met
de bedoeling mensen te
helpen omgaan met sociale
angst die voortkomt uit een

Social media groeit dankzij corona. We zijn social

pandemie.

media nog actiever gaan gebruiken. We gebruiken meer
platforms en spenderen er meer minuten. TikTok is de grote
winnaar qua gebruik. Instagram maakt een grote sprong. Bijna

We zijn afhankelijk geworden van social en z

alle platforms zijn gestegen behalve Facebook

om in contact te komen met mensen en contacten te
onderhouden. Het aantal apps groeit en maken gebruik van

51% van de Nederlanders
(13 jaar en ouder) vindt dat zij teveel naar een
beeldscherm kijken. 35% is bewust bezig met het

videobellen, AI en VR. Maar steeds meer apps stimuleren een
snellere ontmoeting in reallife. Denk aan Klik, Amigos, flox en
Breeze

. Een
kwart (25%) maakt zich zorgen om de gevolgen van
schermtijd voor de gezondheid.

Studenten zeggen zich bewust te zijn van
hun excessieve digitaal mediagebruik en ‘te veel’ gebruik maken van
hun telefoon, ondanks dat zij hun schermgebruik te laag inschatten.
Veranderende mediapatronen hebben door covid-19 mogelijk tot
nieuwe gewoonten hebben geleid. Digitale mediagebruik is structureel
toegenomen. Excessief smartphonegebruik kan leiden tot een
verminderd psychologisch welzijn, en kan symptomen van angst en
depressie veroorzaken (o.a. Thomée, 2018).

Deze datingapp is niet alle dagen voor
gebruik beschikbaar. Alleen op donderdag, omdat dat de dag
is die bekend staat als de beste dag voor dating. Je kunt dus
chatten en ontmoeten op dezelfde dag.

De sportdeelname van
Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis ook het

De verkoop

afgelopen jaar drastisch afgenomen en nog lang niet

van zogenaamde

terug op het oude niveau.

‘dumbphones’ stijgt met
name onder jongeren. Een

met 800.000 ten opzichte van het jaar

telefoon die niet de hele tijd

ervoor. Onder jongeren is de terugloop relatief het

aan staat en vertelt wat je

grootst. De lockdowns hebben daarbij zichtbaar een

moet doen.

blijvend effect. Dat blijkt uit het onderzoek 'Zo sport
Nederland' van NOC*NSF .

‘Dwangmatig scrollen, het toestel
pakken zonder enige aanleiding en een knagend gevoel
door een appje dat om een reactie vraagt. Deze mensen
namen er rigoureuze maatregelen tegen: weg met dat
ding. Smartphoneloos door het leven, in een digitale

wereld.’

Veel mensen zijn tijdens de
We maken steeds meer gebruik van onze

coronacrisis minder gaan sporten. Van deze groep zijn

smartphone, en minder van laptop of desktop. Ook het aantal

met name de lager opgeleiden teruggegaan en gestopt.

activiteiten op de smartphone neemt toe. Met name generatie Z en

Daarmee is de bestaande

Millenials vinden het heel gewoon om te shoppen via hun smartphone.

en die

Veel aankopen worden geïnspireerd door social media. Ook zien we dit

verschillen liepen na de lockdowns niet terug. Dat blijkt

jaar voor het eerst dat Nederlanders hun online bankzaken voornamelijk

uit het proefschrift van sportonderzoeker Willem de Boer

via mobiele telefoon regelen, meer dan via de laptop.

van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in Nijmegen.

Een documentaire over hoe social media
ons leven en onze persoonlijke belangen beïnvloed.

Door corona zijn we meer tijd thuis door gaan brengen. Werk en onderwijs op afstand zorgt ervoor dat we
overdag meer tijd achter een scherm door brengen. Nog steeds maken we daardoor relatief vaker gebruik van
in-home entertainment dan buitenshuis. We downloaden vaker illegaal films en series, het bioscoopbezoek is
nog niet op het oude niveau en ook bezoeken minder mensen concerten.

Toch heeft dit niet het negatieve effect op privé schermtijd zoals je dat misschien zou verwachten (vanuit het
idee dat mensen wel eens beeldschermmoe zouden kunnen worden): de schermtijd is gelijk gebleven of juist

Met name studenten/starters:

toegenomen. Met name mensen onder de vijftig jaar zitten vaker achter een scherm naast de tijd die ze daar
voor werk of studie doorbrengen. Ze gebruiken nu nog meer media tijdens studie of werk. Zijn meer gaan

Technologie is belangrijker geworden in de zin dat het studenten in contact brengt met anderen. Lange

streamen, gamen en (nog) mee social media gaan gebruiken.

afstandsrelaties zijn mogelijk, het onderhouden van contact met vrienden in het buitenland is makkelijker.
Ook is hen de kans ontnomen op potentiële connecties en contacten doordat bijv. uitwisselingen naar het

buitenland niet door konden gaan. Een tijd die niet meer is in te halen. Tech geeft de mogelijkheid om
Steeds meer mensen ondervinden een mediaverslaving. Tijdens corona is het mediagebruik sterk

weer nieuwe contacten te leggen en netwerk op te bouwen.

toegenomen als vlucht van de dagelijkse realiteit en invulling van loze tijd/verveling. Velen vonden de uren
die zij doorbrachten op hun telefoon/met media tijdverspilling en gingen mediagebruik doseren. Sommigen
hebben het nodig om geconfronteerd te worden met schermtijd om eigen gedrag te veranderen, anderen zijn

Gamen (met anderen), Netflix Party, Disney+ sharing, etc. waren vooral hypes. Gamen voelde al snel

nog zoekende hoe ze hun mediagebruik kunnen minderen. Ook stelt een aantal media als beloning in het

verslavend en als tijdverspilling, online vervangers hebben niet de voorkeur boven fysiek samenzijn en

vooruitzicht om zelfdiscipline voor werk of studie op te brengen.

komen dan ook snel te vervallen.

Starters vinden zichzelf mediaverslaafd. Ze willen dit verminderen, hun tijd op een andere manier indelen,
maar weten niet hoe. Anderzijds maken starters gebruik van apps die hen helpen om te ontspannen.

Vóór corona was het simpel: als je ziek was, kon

Apps die one-post-per-day hanteren.

Deze kanarie herinnert gebruikers eraan

Zoals Bobdrop (een social music discovery app) en Heardle (een

je niet werken. Nu thuiswerken normaal is, is die scheiding veel minder

om een raam te openen als de luchtkwaliteit beneden

spelletje waarbij je de intro van muzieknummers moet raden).

duidelijk. Want waarom zou je toch niet even wat doen, ook al ben je

peil is.

niet lekker?

Hoe blijf je productief als je thuis

COVID-19 heeft het eetgedrag van groepen

Een bestseller op Amazon is het boek 'Atomic

studeert of werkt? Zogenaamde ‘productivitytoks’ bieden een

Nederlanders doen omslaan naar gezonder en duurzamer of

Habits’. Een boek dat helpt om prettige routines en

steuntje in de rug: korte clips die laten zien hoe je je bureau

juist ongezonder eten. Door de pandemie eten mensen vaker

gewoonten op te bouwen.

inricht, een Excel sheet maakt, efficiënter teksten leest etc.

thuis, wat tot nieuwe gewoonten heeft geleid: langer koken,
meer seizoens groente eten maar ook meer snoepen en
drinken. Voor sommigen wordt het tijd om de ongezonde
gewoonten die we ons hebben aangemeten tijdens corona
weer af te leren. Minder drinken, snoepen en vaker bewegen.

Doordat we minder in real life afspreken is er nog meer digitaal verkeer. Nieuwsbrieven, mailings, notificaties
en appjes. Hoe verwerken we alle prikkels? Hoe selecteren we op informatieve waarde? En hoe filteren we
fake news?

Omdat er vaker thuisgewerkt wordt, en de reisbewegingen minder frequent zijn, zetten we onze radio later
aan en de tv eerder aan. Ook wordt er vaker thuis media gebruikt, en minder onderweg. Met uitzondering
van podcasts: vaak gecombineerd met wandelen.

Met zijn allen
kijken naar goedgemaakt, onvervalst,
onbeschaamd entertainment is helend. En
dat willen we nu.’ Filmrecensent Floortje
Smit over de populariteit van films zoals
Top gun, Elvis en Barbie. B RON:
VOLKSKRANT.

Steeds meer apps maken meditatie

82% van de Nederlanders is

toegankelijk en hapklaar. Sommigen maken zelfs

het er mee eens dat meer groen en natuur in de

gebruik van gamification en linken met modern

directe omgeving bijdraagt aan hoe gezond en

muziek (Spoke - HipHop). Spotify introduceerde

gelukkig mensen zich voelen (vs. 8% die dat niet

‘daily wellness playlists’ en ook Netflix heft het

vindt).

genre ontdekt.
Een kussen dat je angst
Taakverdeling vaders en moeders

Steeds meer mensen

verminderd, een virtual reality bril om mee

nemen hun toevlucht tot de virtuele wereld om

weer terug op zelfde niveau als voor

te mediteren of een stoel die prikkels

te ontspannen. Dit zien we terug in de avatar

coronacrisis

verminderd.

die ze daar aannemen en de activiteiten die ze
in de games doen. In de game Sims kan je een
Even niets hoeven, hoe fijn

dagje virtueel naar de spa of jezelf rebranden

is dat? Een moment voor jezelf om op te laden.

tot zen guru of self-care specialist. Als je het
Mycelia zijn potten waarin je

kenmerk high maintenance hebt behaald kom je
Mindbloom biedt

in aanmerking voor meditatie, manicures en

De verschillende modules zijn erop gericht om

thuis paddenstoelen/schimmels kan laten

erachter te komen wat jou stress oplevert en

yoga. Gebruikers kunnen niet alleen hun avatar

therapieën tegen depressie en angststoornissen

groeien. Het doel is dat mensen een emotionele

wat jou helpt om in de ontspanning te komen.

pamperen maar ook dollars vedrienen door

op basis van hallucinerende middelen met

band creëren met de Mycelia Houses en een

Diverse bewegingsvormen en creatieve

mindfulness te leren aan anderen.

professionele begeleiding. Er is ook een at home

betere connectie voelen met de natuur, met

activiteiten zorgen voor inzichten en

experience.

zichzelf en met de omgeving.

ontspanning.

Mensen zijn meer op zoek gegaan naar focus, rust en verdieping. Aandacht schenken aan een bepaald thema
en deze verder uitdiepen, kennis verrijken via diverse media; van YouTube filmpjes kijken hoe iets wordt
gemaakt tot podcasts luisteren. Er is meer aandacht voor series en films die mooi zijn ge-edit en een goed
verhaal hebben. Media speelt ook een grote rol in informatievoorziening. Verdieping is gewenst en geen
herhaling en oppervlakkigheid. Media wordt aandachtig geconsumeerd en niet hap snap tot zich genomen,
denk aan: podcasts over thema’s, luisterboeken, audiotours in buitengebied en van musea, documentaires,
films met een verhaal/betekenis. Slow media gaat onder andere over het aandacht hebben voor media, het
bewust tot zich nemen van media (Köhler et al., 2019).

Content op de achtergrond, kennis opdoen op een laagdrempelige manier, spreekt aan. Denk aan wandelapps
met audio zoals de Van Gogh Tour en audiotours in musea. Podcasts op thema en naar interesse.

Datingapps kunnen GenZ
naast een liefdespartner, ook nieuwe
vriendschappen opleveren.
Locals.org is een sociale

Digitale tuinen zijn

ontdekkingsapp met als doel om elke

platforms waar gebruikers ‘zaadjes’ of flarden

ontmoeting te gebruiken om iets goeds voor je

van ideeen met elkaar kunnen delen. Gebruikers

community te doen. De app faciliteert real-life

kunnen zo hun gedachten delen, inspiratie

ontmoetingen, van like-minded mensen. Het

opdoen en ideeen uittestten op een

idee is om samen activiteiten te ondernemen.

laagdrempelige manier. Belangrijkste verschil

Dit kan van alles zijn: van bomen knuffelen, tot

met blogs is dat je op elk willekeurig moment de

een potje tennis spelen.

draad weer op kan pakken en dat er geen vaste

ouders heb je andere uitdagingen in het leven

structuur is.

dan singles zonder kinderen. Amerikaanse

Als alleenstaande

datingapp Stir biedt een oplossing. Qua timing
en locatie een schot in de roos omdat
alleenstaande ouders extra belast werden
tijdens corona en gezien het feit dat VS het
hoogste aandeel alleenstaande huishoudens
met thuiswonende kinderen heeft.

Muziek, kunst, plezier en
44% zegt zijn

zichtbaarheid zijn de centrale thema’s van
te zijn gaan

PHOOD
community farming

QueerCity. Hiermee willen de organisatoren de

vinden door corona. Vriendschap is minder

huidige mainstream muziek industrie op zijn kop

vanzelfsprekend geworden.

zetten en geven ze een podium aan queers, trans
personen en non-binaire personen om hun tunes
met ons te delen.

De online en offline wereld zijn door corona meer met elkaar verweven. Samen gamen of ervaringen delen
tijdens sportwedstrijden (via app) deed men voorheen al en is men blijven doen. Samen naar series kijken via
Netflix Party doet een aantal nog steeds, als het niet anders kan. Delen van abonnementen en tips voor films
is blijvend. Online vervangers van sociaal samenzijn zoals een online borrel of pubquiz is snel komen te
vervallen, maar op zakelijk vlak is online vergaderen juist meer ingebed en blijvend. Dit heeft vooral te maken
met (reis)tijdbesparing. Hierdoor is er ook meer tijd voor het gezin en komt er nog meer nadruk op familliaal
kijken.

Bovendien lijken media en technologie ook steeds vaker gebruikt te worden om nieuwe mensen te leren
kennen. We vinden het niet gek om nieuwe collega’s of potentiele partners op die manier te ontmoeten, en
sommige contacten spelen zich uitsluitend virtueel af. Tegelijkertijd zien we met name jongeren nieuwe
manieren aanwenden om nieuwe mensen in real life te ontmoeten. Zij hebben behoefte aan face to face
contact. Niet zelden geholpen door apps omdat sociale angst hen ervan weerhoudt iemand spontaan aan te
spreken.

Media worden nu ook benut om te zoeken naar echte verbinding.
Een plek waar je jezelf kan zijn en een gevoel erbij te horen.
Ook games dienen steeds vaker als hangout of plek om media
te consumeren.

OPEN UP is een concept dat het open

In het boek Eigen welzijn eerst

Utrecht start een campagne om

Deze tool traceert de meest radicale

gesprek vergemakkelijkt rondom seksualiteit,

verdiept Roxane van Iperen zich in de sociale

mannen te laten voelen hoe het is om

Youtube kanalen en maakt het doorzoekbaar

gender en seks door middel van een biertje en

media-gezondheidsbeweging en probeert te

nageroepen te worden (catcalling)

voor journalisten, onderzoekers en academici.

een vragenspel.

achterhalen waar hun gedachtengoed vandaan
komt.

.

Levenslicht is een
fysieke installatie die licht schijnt op ‘the lesser
Mensen maken zich zorgen

number’; mensen met een kwetsbare mentale
gezondheid die – ondanks stigma en taboe- hun

over hoe we met elkaar samenleven in

obstakels in het leven delen en daarmee ook

Nederland. Achter deze zorgen gaat een sterk

ruimte realiseren voor persoonlijke groei.

verlangen naar saamhorigheid en goed
samenleven schuil.

Corona heeft de wereld overzichtelijker gemaakt. Mensen komen sterker voor hun mening uit, en laten dat
ook merken via media. Het zwaartepunt ligt nu nog op social media waar veel mensen kleur bekennen en
laten zien waar ze voor staan. We hebben geaccepteerd dat we niet overal hetzelfde over denken. Snappen
doen we het nog niet altijd helemaal.

De relatie met nieuws en actualiteiten lijkt te zijn gepolariseerd. Een grote groep mensen is grootgebruiker
geworden, maar er zijn ook steeds meer mensen die bewust het nieuws mijden.* Er is meer aandacht
ontstaan voor de herkomst van nieuws. Wie is de bron, en kunnen meerdere bronnen het bevestigen?
Minder op feiten.

Ook is men kritischer geworden op informatie, wil men diepgang en een
tegengeluid. Social media wordt gebruikt als een vizier op de wereld, men
wil andere geluiden horen en mensen met een andere mening volgen om
zelf een betere mening te kunnen vormen. Podcasts voor meer diepgang,
bijv. correspondent Tim de Wit. Bij deze trend zie je dat men actief
‘andersdenkenden’ gaan volgen en dat zij willen ontsnappen aan de
informatiefuik/filterbubbel. Bijv. aanmelden op fora met Trumpfans,
volgers van Willem Engels volgen en lezen wat hen bezighoudt.

* Zie ook uitgebreide studie die NOS ism NPO Innovatie hieraan heeft gewijd.

Microsoft Viva Insights
Deze smart ring monitort je
hartritme en geeft je inzicht in o.a. slaap,

Een kraag die je geestelijke
gezondheid beschermd

stress en beweging.

biedt persoonlijke aanbevelingen om je werk
beter te kunnen doen. ‘Krijg inzichten om
betere werkgewoonten op te doen, zoals het
voldoen aan toezeggingen aan medewerkers en
het naleven van de focustijd gedurende de dag
voor ononderbroken, individueel werk.’

We zien een verschuiving van
mobiele apparaten die we vasthouden naar
apparaten die we dragen en die impliciet ons

gedrag en gezondheid meten. Ze vertellen ons
hoe het met ons gaat. 45% van de van de
Nederlanders is in het bezit van een wearable.
Smartwatches, activity trackers, hearables en
smartglasses worden het meest gebruikt.

Een app die inzicht geeft
36% besteed nu meer aandacht aan zijn

Een camera die in 30

in de hormoonhuishouding van vrouwen en

fysieke gezondheid, 41% aan de mentale (met

daardoor zorgt voor een beter begrip van je

seconde van een selfie je algemene welzijn

name jongeren).

lichaam.

monitort.

Ook als het gaat om mediagedrag willen we weten hoe we het doen en waar we kunnen optimaliseren.
We hebben apps en websites nodig om te vertellen hoe het met ons gaat. Steeds meer mensen
houden bij hoeveel tijd ze besteden aan apps of stellen een maximale schermtijd in.

Media is altijd en overal toegankelijk. We gebruiken media om te sporten, te leren, te
werken en te ontspannen. Steeds vaker dragen we apparaten op en om ons lichaam.
Hierdoor zijn de momenten waarop we media gebruiken meer gespreid over de dag.

We zoeken naar een nieuwe balans als het gaat om hoeveel tijd we offline en online besteden. Experts
vragen zich af hoe deze twee werelden zich in de toekomst gaan verhouden.

7,3 miljoen
Nederlanders sporten zonder club. Ruim

Reincardating betekent zoiets

driekwart van de sportende Nederlanders doet

als: het binnenkomen van de arena als een nieuw

dit zonder gebruik te maken van een

persoon die volledig in controle is van je eigen

sportaanbieder zoals een club of vereniging.

wensen, behoeften en doelen. Een herstart als

Fransisco heeft een online platform opgericht

Wandelen, fietsen en fitness zijn de populairste

het ware, een verandering in je normale aanpak

onder de naam ‘Good & Common’. Het is een

sporten. Het kunnen indelen van de eigen tijd is

van online dating. Waarbij je bewuster en

gratis educatief platform dat Amerikanen moet

de belangrijkste motivatie om te kiezen voor

doelgerichter op zoek gaat naar je match.

motiveren om meer te leren over hun

zelfstandig sporten.

Een designstudio in San

burgerrechten.
Een Britse rapper en
De digitale diensten uit Silicon Valley hebben onze maatschappij compleet geïnfiltreerd. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid

provider Sky Mobile gaan een samenwerking

voor het vergiftigde leefklimaat van de online samenleving? Filosoof Hans Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen iedereen nog geloofde in de heilzame wonderen van

aan voor een videoclip, waarin ze mensen

Google en Facebook. Volgens hem staan we op een tweesprong: worden we definitief batterijen voor de machines, of behouden we onze autonomie en

aansporen uit hun slechte relatie te stappen nu

handelingsvrijheid?

de lockdowns voorbij zijn.

Nederlanders demonstreren
steeds vaker. Bij de gemeente Den Haag
kwamen bijna 1900 aanmeldingen voor een
De slootmotor is een Do IT

manifestatie binnen. Na de Hofstad was

Volgens Lego kan meer

Amsterdam het vaakst het toneel van protest,

dan helft van kinderen zelf programmeren. Door

hier werden 1566 demonstraties aangemeld. In

programmeren leren kinderen te creëren in

Eindhoven en Tilburg is het aantal

plaats van te consumeren.

demonstraties vorig jaar verdubbeld ten

Yourself project waar men zelf duurzaam
brandstof kan winnen. Waarom afhankelijk zijn
van grote bedrijven en hun beloftes om de
wereld te redden als je het zelf kunt doen?

opzichte van 2020.

In Spanje kunnen
Een zelf-inseminatie tool
waarvoor je niet naar een kliniek of ziekenhuis
hoeft.

Enkele voorbeelden van

vrouwen binnenkort op verlof als ze ongesteld

bibliotheken die boeken of artikelen aanbieden

zijn. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun

die eerder werden gecensureerd. Mensen

gezondheid binnen een werkomgeving.

kunnen zo zelf beslissen of ze deze willen lezen.

Live kijkt men naar het journaal, actualiteitenprogramma's en grote titels waar je over mee wil praten. Er zijn
opvallend kritische geluiden rondom talkshows (oppervlakkig, dezelfde gezichten, speculerend). Tijdens
corona zijn we het meer gewend om ook on demand te kijken naar andere content zoals reality programma’s.
Het live aanbod spreekt vaak niet aan, ook ervaren we de reclames als irritant. Tijdens corona zijn velen meer
streamingabonnementen gaan afnemen om meer aanbod te hebben en om aan de wensen van andere
gezinsleden te voldoen. Het aantal streaming abonnementen is inmiddels weer teruggebracht maar men
shopt vaker en houdt het veranderende aanbod kritisch in de gaten.

Sommigen zijn veel meer nieuws gaan volgen via verschillende soorten media zoals live blogs en podcasts. Zij
willen feitelijke berichtgeving, achtergrond en diepgang. Zij knappen af op talkshows omdat onderwerpen te
bondig worden besproken of niet hun interesse heeft. Daarnaast groeit de groep mensen die bewust dan wel
onbewust het nieuws mijden. Onderzoek laat zien dat mensen steeds bewuster ervoor kiezen om nieuws wel
of niet te gebruiken. Men ervaart veel emotie bij het nieuws, maar ook onmacht. En wil graag een gevoel van
controle ervaren.

Dating app waarbij je met maar één
persoon tegelijkertijd kan daten.

Het project ‘de kunst

We hebben het gevoel dat

Hoe kies je een studie als open

van leven’ biedt een omgeving waarin het ‘oké’ is

we moeten inhalen wat we gemist hebben, dat

dagen veel vaker online plaats vinden en de

om jezelf te zijn. Waarin je het gevoel krijgt dat je

we constant weer ‘aan’ moeten staan.

helft van de studenten zich op afstand

niet alleen bent en handvatten krijgt om het
‘anders’ te doen.

Door streamingdiensten als Netflix of Disney+ is het aanbod films en series om naar te kijken
zo groot geworden, dat veel mensen grote moeite hebben om nog een keuze te maken. Vier op de tien
kijkers geeft aan wel eens af te haken bij het zoeken naar iets om naar te kijken. "Het aanbod is zo groot dat
we ons verliezen in de keuze", klinkt het.

oriënteert?

We leven in een informatietijdperk waarbij we continu worden blootgesteld aan prikkels. Het aanbod groeit
en groei. De mogelijkheden zijn eindeloos. We zoeken naar handvatten om ons op weg te helpen. Om ons te
gidsen door de content. We varen op persoonlijke aanbevelingen, maar voldoen die nog wel na corona? Of
zijn we veranderd? En hoe kunnen we deze cross-platform maken?

Tijdens corona zijn we meer gaan focussen op dat wat er toe doet, deze focus willen we niet loslaten, maar
dat is lastig in een wereld die weer opengaat en bol staat van de mogelijkheden. Binnen media willen we
geen afleiding (reclames!) en eigenlijk alleen media die ons vooruithelpt.

Fuck Being Humble is een

Steeds meer jonge mensen

Tijdens corona

mentorplatform dat individuen helpt de angst

experimenteren met microdosing tijden werk of

maakten we kennis met

voor zelfpromotie te overwinnen. Via workshops

studie om een hogere productiviteit en

leerden we nieuwe skills of

en evene-menten spoort het platform

creativiteit te bereiken. Ervaringen en kennis

deelnemers aan om regelmatig tijd voor zichzelf

worden onderling gedeeld via communities en

te nemen om na te denken over waarom hun

coaching.

‘train je mentale gezondheid.
,

die bij ons passen.

Silver is een game die jongeren helpt om
voor zichzelf te denken, anderen te
respecteren, eigen meningen te vormen.

stem het verdient om gehoord te worden. Bron:
LSN Global

Nike lanceerde een campagne die

Kama: de educatieve app die seksueel genot verbetert. Deze ‘sexual wellbeing’ app biedt
seksuele voorlichting onder het motto 'plezier is gezondheid’. De app baseert zich op werenschappelijke

benadrukt dat beweging gaat over plezier en dat

inzichten en praktijk gestuurde tutorials die de gebruiker meer inzicht geeft in de psychologische kanten van

je niet per se aanleg hoeft te hebben om te

seks en zo een betere ervaring beoogt.

bewegen.

De virtuele en de werkelijke wereld blenden meer. Gaming is mainstream geworden en de metaverse
ontvouwt zich. We bezoeken virtueel concerten en reizen virtueel de wereld rond. TikTok en Netflix springen
hier handig op in. Op deze platforms kunnen we zijn wie we willen zijn. We laten onze beste kant zien. In de
metaverse kunnen we straks elke hoedanigheid aannemen die we willen in de vorm van een zelfgekozen
avatar.

Youtuber Unjaded
Jade maakt video's over hoe je met een
magische blik naar het leven kan kijken.

Liefde is een krachtige bron die nog

Bij dit anti-dieet draait het om bewustzijn,

Hoe zorg je ervoor dat jij het beste uit

nauwelijks wordt aangewend in de zorg. In India en

en niet om het schrappen van bepaalde voedingsstoffen. Er is

je leven haalt met de kleine dingen in

Bangladesh worden familieleden van patiënten getraind om

ook plek voor guilty pleasures. Dit maakt dat je op deze

het leven? Casual Magic dus.

essentiële taken uit te voeren en zo het zorgsysteem te

manier eten een leven lang kunt volhouden.

ontlasten.

Steeds meer (jonge) mensen combineren meerdere banen
naast elkaar op zoek naar nieuwe energie en het vervullen van meerdere
behoeftes. Uit je hoofd en in je lijf, iets bijdragen aan de maatschappij of aan
jezelf werken. Het zijn met name jonge hoopopgeleide werknemers die
kiezen voor een job-on-the-side, waar dat voorheen vooral vijftigers en

zestigers waren. Jongeren vinden zelfontplooiing en een betekenisvolle baan
belangrijker dan veel geld verdienen en stappen op de ladder zetten. Veertig

Ap Dijksterhuis (hoogleraar sociale

uur is niet meer de norm en ook aan het begin van een carrière is het steeds

psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) leert

normaler om meerdere functies met elkaar te combineren. Steeds meer

ons over de kunst van het vertrouwen op gevoel in tijden van

mensen werken minder dagen.

keuzestress

Waar de focus eerst lag op nieuws en ontspanning, geven veel mensen aan tijdens corona ook andere
content, kanalen en platforms te hebben ontdekt. Zij hebben hun blik verruimd. Sommigen geven aan meer
op zoek te zijn gegaan naar kwaliteit. Anderen willen graag op de hoogte zijn van de allernieuwste content
om zo mee te kunnen praten. En weer anderen zijn op zoek gegaan naar andersoortige content om te
onthaasten. Zo werd er meer naar klassieke muziek geluisterd. Mede door de toename in VOD en podcast
platforms is er meer aanbod, meer keuze en valt er meer te ontdekken. Men volgt nu vaker het gevoel, en
staat meer open om nieuwe dingen te proberen.

De aandacht voor lokale content is gegroeid. Dat komt vooral omdat veel (buitenlandse) producties on hold
gingen en er noodgedwongen meer lokaal werd geproduceerd. Daardoor hebben meer kijkers hier kennis
mee gemaakt. Denk aan binnenlandse reisseries of ‘het verhaal van Nederland’ die erg goed werden
ontvangen.

Door corona zijn mensen op

Het consumentenvertrouwen daalde tot het laagste niveau ooit, toch geven we steeds

andere plekken en op andere momenten drugs

meer geld uit aan ervaringen die ons in de afgelopen twee jaar zijn ontzegd. Na jaren van beperkingen is de

gaan gebruiken. Ook worden er andere drugs

behoefte aan o.a. lekker uit eten gaan, culturele activiteiten en vakanties groot. Financieel onzekere tijd

gebruikt. Drugs lijken meer genormaliseerd

weerhoudt ons niet om geld uit te geven nu alles weer kan.

onder studenten door thuisgebruik.
aan
restaurants/take-aways, 33% van de Nederlanders
gaf daar in de afgelopen twee weken geld aan uit
Lowlands binnen 2 minuten

(+9%). Ook wordt er sinds half januari weer flink
meer geld uitgegeven aan culturele activiteiten

uitverkocht.

(13%, +11%) en hotelovernachtingen (12%, +5%).
, dat geen crisis ons
nu uit het restaurant of de nachtclub krijgt.

Na een periode van thuiszitten in

Met 37,2% van de stemmen

In China zitten miljoenen mensen

hoodies en joggingbroeken gaan we ons weer

is knaldrang Woord van het Jaar 2021 in België

nog steeds in lock down als gevolg van nieuwe

uitdossen en aankleden, want dat is kennelijk

(in Nederland ook genomineerd, maar verslagen

oplevingen van het virus. Maar het clubben gaat

iets wat de mens vaker doet na een crisis. "Na

door ‘prikspijt’). Zangeres Merol maakte er een

gewoon door, zij het virtueel. Jonge Chinezen

anderhalf jaar thuis in joggingbroek willen we

nummer over.

bezoeken massaal virtuele clubs via gaming en

weer flamboyant naar het restaurant.“

video platforms. Gemak en direct toegankelijk.
En ideaal voor introverten.

Snelle behoeftebevrediging met short video zoals TikToks en Instagram Reels. En niet uitsluitend jongeren.
Vaak ter ontspanning, om ideeën op te doen, inspiratie uit te halen of gewoon voor de fun. Kijken wat
vrienden doen, gedachteloos scrollen en shoppen. Wel is er de angst om zich hierin te verliezen en tijd te
verspillen.

Corona en de bijkomende gevolgen maakten het leven zwaar. Senioren zoeken naar luchtigheid en
ontspanning door naar series te kijken. Jongeren zoeken nieuwe manieren om muziek te ontdekken als podia
en festivals dicht bleven. Wat overheerst is vooral een behoefte aan positiviteit, optimisme en spontaniteit.
Onthaasten, ontladen en fantaseren.

Door corona heeft men meerdere manieren gevonden om zich te uiten. Nieuwe hobby’s en skills zijn ontdekt.
Er is meer ruimte voor creativiteit en creatie.

Honderden mensen in tientallen gemeenten doen
mee met de actie Plastic PeukMeuk om tot een verbod op

bij zes Nederlandse
vliegvelden tegen vervuiling en overlast.

plastic filters te komen.

Mensen maken zich zorgen over hoe we

van een duurzamere Tommy
Hilfiger

Er is

Achter deze zorgen gaat een
en dit aanbod stijgt.

Balenciaga’

Nima

verzamelt gegevens en doet

met elkaar samenleven in Nederland.

en goed samenleven schuil.

is het gezicht

utumn Winter

uitgebreid onderzoek om merken te

heeft samen met ETCN een

2022 collectie is gewijd aan klimaat en

rangschikken op ‘eerlijkheid’ in de vijf

crowdfundingsactie opgezet om

oorlog

categorieën: Ambitie, Transparantie,

vluchtelingen uit Oekraïne een

Planeet, Mensen en Dieren.

gratis Nima opleiding aan te
bieden.

Steeds meer social media

Eva Rovers schreef een

gebruikers gebruiken de platforms om

boek over stappen naar een landelijk

bewustzijn te creëren rondom social

(klimaat)burgerberaad in Nederland.

maatschappelijke onderwerpen. Denk aan
hashtags zoals #ecotok, #antiracism en
#ecohacks op bijvoorbeeld TikTok.
Dit
frisdrankmerk roept op om samen in actie
te komen onder de naam Kill Kola. ‘Het is
klaar met de vervuilende frisdrank! Zet
samen met de fruitslagers afval om in actie
en steek die middelvinger op. We nemen
Survive the Century is een game dat
gemaakt is om jou te laten zien wat er zou kunnen

aartsvijand: zij zijn de reden dat we zijn

gebeuren in de 21e eeuw wanneer je bepaalde

gestart met logische frisdrank brouwen.’

keuzes maakt. Het spel is bedacht om ervoor te
zorgen dat jij een inzicht krijgt in wat voor impact jij
zou kunnen hebben op toekomstige scenario's. Het
Voedselverspilling
tegengaan.

Bij Bijenkorf kan je
kleding huren. En Blokker gaat oude pannen
van klanten recyclen.

het op tegen onze onvervangbare

hoofddoel is om te laten zien dat er nog hoop is
voor het bestaan van de wereld en de mens.

De online en offline wereld liep tijdens corona door
elkaar heen. Mensen plukken de vruchten van het videobellen met vrienden en familie op
afstand, dat voelt toch dichterbij. En zakelijk gezien is het een voordeel om elkaar te zien
en zo (reis)tijd te besparen. Tijd die beter en leuker benut kan worden. We zijn vaker
online, ontmoeten daar ook nieuwe mensen (die we niet kennen van real life) en onze
activiteiten worden verbreed. De behoefte om online gelijkgestemden te ontmoeten wordt
versterkt. Communities ontstaan.
Technologie heeft veel mogelijk gemaakt in de
tijd dat dat niet kon en dat zijn velen meer gaan waarderen. Met name ouders staan
minder wantrouwend tegenover schermtijd en zien dat beeldschermen ook op een
constructieve manier ingezet kunnen worden. Iedereen kan content maken. De keerzijde,
mediaverslaving en ook weer afkicken, is ook iets wat velen zijn gaan inzien en meer
bewust mee omgaan. Technologie wordt vanuit een positievere invalshoek benaderd en
kan ons helpen meer impact te maken. Social media, kunstmatige intelligentie en
algoritmes helpen ons onze reikwijdte te vergroten.
Tot nu toe vooral
veel doemscenario’s in beeld gebracht (cli-fi). Hoe ziet de stip op de horizon eruit en hoe
kunnen we er aan bijdragen om deze toekomst waar te maken/de volgende generaties
helpen?

BRON: APESTAARTJAREN BELGIE.

– STUDENT,
VROUW, 18 JAAR

- STUDENT, MAN, 24 JAAR

– STUDENT, VROUW, 21 JAAR

– STUDENT, MAN, 24 JAAR

– STARTER, VROUW,
26 JAAR

– STARTER, VROUW, 30 JAAR
- STARTER, MAN, 28 JAAR

– STARTER, VROUW,
26 JAAR

– SPITSUUR, MAN, 39 JAAR.

– SPITSUUR, MAN, 34

JAAR
– SPITSUUR, MAN, 34 JAAR

– SPITSUUR, MAN, 35 JAAR

– SPITSUUR, VROUW, 37 JAAR

– STABILISATIE, VROUW,
40 JAAR.

– STABILISATIE, MAN, 53 JAAR

– STABILISATIE, VROUW, 47 JAAR

– STABILISATIE, MAN, 53 JAAR

– STABILISATIE, MAN, 47 JAAR

