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Intro Norbert Mirani
Norbert Mirani heeft ruim 20 jaar praktijkervaring en een
achtergrond in o.a. economie, marketing & sociale
wetenschappen (drs. cum laude). Hij schreef honderden
publicaties, van boeken tot blogs, op het snijvlak van merken,
mens en maatschappij inclusief mentalitaliteitstrends.
Trends zijn niet kortstondig
In deze laagdrempelige gastbijdrage richt ik mijn vizier op 2020. Zonder de intentie te hebben
uitputtend te zijn deel ik verwachtingen zonder die abstract te beschrijven. Mijn doel is
voorbeelden te geven van ontwikkelingen waar we meer van kunnen verwachten. Het woord
trend wordt vandaag de dag veelvuldig gebruikt. Het roept vaak een gevoel op van
kortstondig, hip en tijdelijk. Trends hoeven niet per definitie nieuw te zijn. Voor mij dekt dat de
lading niet. Relevant zijn ontwikkelingen die ergens aan ten grondslag liggen. Vervolgens kan je
gaan nadenken over hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen voortbordurend op die lijn.
Ik heb geen glazen bol waar 2020 of welk ander getal op staat. Verder is het noodzakelijk je
horizon niet te beperken tot Nederland.

Deel 1 van 4 : Ondanks tech blijft kippenvel cruciaal
Persoonlijke belevingen in een virtueel verrijkte wereld
Laat ik starten met een ontwikkeling die al geruime tijd zichtbaar is. Mensen hechten minder
waarde aan nog meer producten maar in toenemende mate aan belevingen, persoonlijke
ervaringen en herinneringen. Dat is niet nieuw. Je zou het dan ook voor 2020 onterecht
terzijde kunnen schuiven. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is dit thema echter
actueler dan ooit. De belangstelling voor reizen is nog altijd groot, maar de vorm verandert en
juist dat maakt het interessant. Neem een cruise aan boord van Ocean Medallion, daar maak je
kennis met de mogelijkheden van anticipated needs. De overkoepelende term van die
ontwikkeling is Genius Platforms en is de opvolger van smart devices. Smart vereenvoudigt
taken op basis van data, genius platforms brengen data van verschillende bronnen samen in
een ecosysteem ten behoeve van de consument. Dankzij AI (artificial intelligence) hoef je
bijvoorbeeld geen drankje meer te bestellen, je voorkeur is bekend en wijzigingen worden
realtime doorgevoerd. Zo kan je cocktail of smoothie per seizoen of werelddeel in een andere
wenselijke op jou toegespitste variatie worden aangeboden, geserveerd op het juiste moment
op de juiste plek. Kortom, we hebben het in dit voorbeeld over vakanties die 100% customized
zijn, intense belevingen die het verwachtingspatroon overstijgen en herinneringen tot
immense hoogte opstuwen. Ultieme ontspanning. De eerste voorbeelden van intelligente
diensten zijn er, de mogelijkheden zijn oneindig. Een ontwikkeling om in de gaten te houden.

Liefhebbers van Star Wars kunnen gaan sparen voor een andere uitzonderlijke reiservaring:
Disney Hyper Reality. Fictie wordt realiteit tijdens deze beleving. Mensen krijgen de kans
onderdeel uit te maken van een van de meest succesvolle fictie blockbusters aller tijden: Star
Wars. Dit is nu nog uitsluitend mogelijk op één plek in de VS. Wie interesse heeft komt op een
wachtlijst en betaalt een stevige entreeprijs. Maar dan heb je ook wat. Een eigen rol in Star
Wars, wie had ooit kunnen denken dat instappen in fictie realiteit zou worden? Zulke
belevingen vol emotionele lading afgewisseld met adrenalinestoten worden diepgewortelde
herinneringen.

We hebben bij Ocean Medallion en Star Wars te maken met mixed reality. We staan pas aan
het begin van deze ontwikkeling. De persoon die een vooraanstaande rol had bij Ocean
Medallion was al in 2013 betrokken bij Disney Magic Wristband waarbij een vergelijkbare
techniek wordt toegepast. Mixed reality zal zijn weg weten te vinden over de volle breedte.
Van entertainment, denk aan de sterke toename van eSports, tot medische ontwikkelingen.
Nieuwe standaard in de medische sector
Mixed reality wordt gemeengoed in de medische sector en chirurgie in het bijzonder, het
wordt de nieuwe gouden standaard. Door gebruik te maken van XR (extended reality),
augmented reality en virtual reality kunnen scans onder meer 3-dimensionaal getoond
worden. Ook kunnen experts vanuit het buitenland meekijken. Hierdoor wordt het mogelijk
een scherper beeld te krijgen van de situatie wat de kwaliteit van ingrepen ten goede komt en

kosten kan reduceren.

Bron
Vandaar dat chirurgen nu al aan het testen zijn met technologie als extra ‘helpende hand’. Daar eindigt
het nog niet, ook de mens zelf zou in principe verbeterd kunnen worden door de inzet van technologie:
enhanced humanity.
Tegelijkertijd wordt een tegenstroom aangewakkerd. Mensen zijn en blijven sociale wezens. Ze worden
niet écht gelukkig van tech en schermpjes. We willen samen met gelijkgezinden iets ondernemen waar
we blij van worden, we krijgen een goed gevoel wanneer een beroep wordt gedaan op onze emoties.
Wie de juiste emoties weet op te roepen scoort, raakt een gevoelige snaar. Digitaal is koud, mensen zijn
warm. Dat verklaart het nog altijd groeiende aantal festivals:

its all about the smiles in real life
Bij festivals gaat het dan ook nog eens om gedeelde belevingen, instagramable shared herinneringen.
Het mooie is dat je die herinneringen tegenwoordig niet meer uit je geheugen hoeft op te graven, ze
staan op je mobiel of in de cloud. Maar, denk ook aan het succes van Mindf*ck. Je ziet het onder je
eigen ogen gebeuren, het is écht en geen ICT, juist dat is de sleutel tot succes. Het feit dat je het zelf zag
in de echte wereld maar niet kunt verklaren tovert een oprechte lach op je gezicht. Dus ja, tech komt op
maar de tegentrend zet ook door. De persoonlijke beleving en de emoties, het gevoel, dat je krijgt als je
zelf meespeelt in Star Wars zegt genoeg: het kippenvelmoment blijft cruciaal. Technologie faciliteert
maar de impact komt door de gevoelsmatige beleving. Bespeel de zintuigen, dat blijft mensen bij en is
cruciaal voor blijvende impact.
Kernbegrippen beleving, herinnering, waarde, reizen, hyper reality, artificial reality, mixed reality,
medisch, eSports, gouden standaard, enhanced humanity, emoties, genius, social beings, smiles, real life

Deel 2 van 4 Webshoppers versus denkbeeldige privacy
Digishoppers en webgebruikers hofleverancier van data
Data en privacy zijn veelbesproken onderwerpen. Wie kent er nog iemand zonder Facebook, Gmail,
YouTube-account, Instagram, TikTok, WeChat enzovoort? Mensen maken er graag gebruik van en zijn
eveneens blij met customized aanbiedingen en suggesties van Zalando tot Amazon zonder zich te
realiseren dat ze als digishopper de wereldspelers machtiger maken. Surfende en muisklikkende mensen
zijn onbewust huisleverancier van geld en data om de achterliggende algoritmen nog slimmer te kunnen
maken, niet meer en niet minder. Daarmee komen ook volgende aankopen dichterbij, want je profiel
wordt langzaam maar zeker nog verder aangescherpt en daarmee valt de volgende aankoop te
voorspellen. Facebook doet dit al met Fashion++ en Amazon met EchoLook Meer daarover is hier te
lezen, evenals voorbeelden van adidas en Nike. Geloof het of niet maar jouw garderobe is bij o.a.
Facebook en Amazon bekend. Zo kan ook je volgende aankoop, die met een zeer grote waarschijnlijk
vaststaat, onder je aandacht worden gebracht. In toenemende mate via mobiel maar ook e-commerce
zal blijven groeien, van augmented shopping direct vanaf de catwalk tot customized AI styling-advies in

je huiskamer voorafgaand aan je bestelling. En niet te vergeten augmented shopping in de winkel.

Video: SHUDU - 1st digital supermodel life on the red carpet using 5G holographic tech
Over de haalbaarheid van eigendom van eigen data
Dat bij dit soort zaken data komt kijken hoeft niet eng en kwalijk te zijn zolang er geen sprake is van
dictatoriale regimes en transparantie. Het punt is dat data al overal is. De geest is uit de fles. Wat dat
betreft zou een soort persoonlijke iKluis, realtime bijgehouden door crawlers, waar jij elk gewenst
moment kunt zien welke data over jou op het web staat uitkomst bieden. Uiteenlopend van tekst tot
foto’s inclusief locatie en bronnen. Alles overzichtelijk bij elkaar, met de mogelijkheid aan te geven dat
bepaalde data moet worden verwijderd of onzichtbaar voor een bepaalde selectie personen, bedrijven
of instanties. Gewoon uitvinken of desgewenst definitief verwijderen. Dan ben je geheel baas over eigen
data, inclusief analyses die er al onbewust buiten jouw zicht op zijn toegepast. BusinessInsider
publiceerde recent een test. Daarbij werd gekeken hoe accuraat de profielen zijn die Google van je
maakt, ijzingwekkend nauwkeurig zo luidde de conclusie. Google wordt ook actief in gaming waardoor
de database nog rijker wordt. Het idee van een persoonlijke iKluis zie ik binnen afzienbare tijd ook niet
waterdicht gerealiseerd worden door het veel geprezen blockchain. Personen die er geloof in hebben
zijn veelal mensen die er commercieel garen bij spinnen. Cyber security expert dr. Melanie Rieback laat
als CEO van Radically Open Society een volstrekt ander geluid horen. Blockchain is en blijft een
‘computersysteem’ en daarmee gevoelig voor hackers.

Source pixabay
Bovendien zijn jongeren gewend data te delen en daardoor wellicht minder bang informatie te delen.
Sommige volwassenen geven er zelfs de voorkeur aan. Denk maar aan het eerder genoemde voorbeeld
Ocean Medallion, want het kan wel degelijk ook voordelen opleveren. Door de alomtegenwoordigheid
van social channels en services waarbij het vereist is vooraf in te stemmen met de voorwaarden zal
privacy mogelijk op den duur het onderspit delven. Sterker nog, misschien is het zelfs nu al een mythe.
Medische gegevens liggen niet op straat maar er is meer beschikbaar dan mensen zich realiseren. En

daar denken we in het geheel niet over na, we raken eraan gewend. De consequentie is dat hetgeen we
voorheen nog als vergaand ervaarden afglijdt naar gemiddeld en tenslotte tot normaal. Verder zijn data
analisten in staat informatiepatronen te ontdekken die zijn gebaseerd op content en microtrends die
uitgroeien tot een omvang die toereikend is om er met succes een solide business van te maken. Denk
verder aan de opmars van Internet of Things, het aansturen van apparaten met onze stem (voice,
persoonsgebonden dus), betaling met face recognition of fingerprint en toegang krijgen middels een
irisscan. We vinden het geweldig al die nieuwe diensten. Er komt alleen nog maar meer bij. Naar mijn
verwachting zullen er na elk verbod, nieuwe beperkende wet of opgeworpen drempel weer slimme
mensen zijn die nieuwe routes vinden om tot hetzelfde of zelfs betere resultaten te komen. Zo
lanceerde Revolve, als meest succesvolle IPO (beursgang VS 2019) maar liefst 18 nieuwe merken in
aanvulling op de bestaande business op basis van zelfgemaakte slimme zelflerende algoritmen (artificial
intelligence). Dit bedrijf is voor de buitenwereld een modebedrijf, maar buiten het oog van de
consument volledig tech-driven. Het werd opgericht door 2 data analisten zonder enig verstand van
mode! Influencers zijn hun marketingmotor. Influencer marketing zal groeien in 2020 gezien de
tevredenheid en budgetreserveringen in 2019.
Acceptatie en vervlechting
Zodra gewenning optreedt gaan we ook makkelijker akkoord met aanverwante zaken. Denk maar eens
terug aan cookies, het opslaan van kleine bestandjes op je computer, om je bij een volgend bezoek aan
de site te kunnen identificeren. Het werd een veelbesproken onderwerp. Inmiddels klikt nagenoeg
iedereen op ‘accepteer’ zonder erbij stil te staan. Om gebruik te maken van Gmail, FB, ed. klikken we
zonder de voorwaarden te lezen op ‘accept’. Allemaal zonder erbij stil te staan. Net zoals bij de stijging
van de gemiddelde levensverwachting van circa 65 jaar rond 1960 naar pakweg 85 jaar op dit moment
gaat zo’n proces heel geleidelijk, het gebeurt zo langzaam maar gestaag dat niemand het in de gaten
heeft. Het gebeurt gewoon, je staat erbij en kijkt ernaar. Niet voor niets hebben Apple en Google het
vizier gericht op healthcare. En zijn Unilever en Nestlé bezig producten te ontwikkelen met alternatieve
eiwitten om al die extra monden straks van voedsel te kunnen voorzien. Want, als mensen ouder
worden liggen daar kansen. Terug naar privacy en onopgemerkte vervlechting. Neem de social app
WeChat, uitgegroeid tot het sociale bindweefsel in China. Het is zo’n centrale rol in de samenleving gaan
spelen dat het een onmisbare schakel is geworden inclusief persoonlijke gegevens en betaalmiddel.
China is sowieso een land om in de gaten te houden. Het zijn meesters in het kopiëren en
perfectioneren van bestaande successen. Kijk maar eens naar de eigenaar van WeChat, Tencent. Het
behoort tot de top 5 bedrijven in technologie wereldwijd en is in gaming zelfs de nummer 1.
Kortom, de toekomst heeft veel in
petto om over na te denken. Zolang dat
gebeurt vanuit een positieve mindset
met het welbevinden van de mens als
uitgangspunt zullen we nog aangenaam
verrast worden. In deel 3 meer over het
welbevinden van de mens in een
leefomgeving waar ‘het milieu’
nagenoeg dagelijks het nieuws weet te
halen.
source WeChat visual
Kernbegrippen data, privacy, slimme fashion algoritmen, m/eCom, AI-styling, augmented shopping,
retail experiences, 5G, holographic tech, blockchain, cyber security, hackers, onstuitbare data opmars,
influencers, alternatief voedsel (eiwitten), bevolkingsgroei, vervlechting, WeChat, China, Tencent

Deel 3 van 4 Mensen zoeken oplossingen
Van vuur tot hyperloop, innovatieve sustainability & customization
Deel 2 eindigde met een zin over het welbevinden van de mens in een wereld waar milieu vrijwel
dagelijks de gemoederen bezighoudt. Maar, mensen zien problemen niet als een gegeven. Ze zien het
als een uitdaging. We mogen ondanks alle doemdenkers niet vergeten dat het verleden heeft
aangetoond dat mensen keer op keer vindingrijk genoeg bleken met oplossingen te komen voor
problemen die opdoken. Na de pijl en boog ontdekte men vuur, vervolgens slaagde de mens er in om
met dat vuur van zand glas te maken. Daarna werd glas verwerkt tot lenzen om beter te kunnen zien. Zo
kreeg men een scherper beeld van kleine objecten en lukte het ook om een kijkje te nemen in het
heelal. Als ander voorbeeld zou je kunnen denken aan personen die problemen hadden met lopen.
Daarvoor werd de wandelstok bedacht en snel daarna de ondersteunende kruk, gevolgd door rolstoelen
tot aan bionic legs en voor sprinters blade runners. Denk wat dat laatste betreft maar aan onze eigen
paralympische sprintster Marlou van Rhijn met haar carbon fibre transtibial artificial limbs. Vergelijkbare
ontwikkelingen zijn volop gaande, van traditionele akkerbouw naar toepassingen met drones, van
traditioneel transport naar de hyperloop, vaccins tegen voorheen dodelijke ziekten, nieuwe chirurgische
mogelijkheden en ga zo maar door.
People, planet, profit
Een andere breed gedragen tendens is sustainability. Het gaat daarbij om duurzame ontwikkeling van de
samenleving, invulling kunnen geven aan de behoeften van de huidige generatie, zonder toekomstige
generaties in hun behoeften te belemmeren. De drie pijlers zijn sociaal, leefomgeving, en economie,
beter bekend onder de noemer people, planet, profit. Of het nu gaat om het tegengaan van
voedselverspilling of mode, sustainability is niet meer weg te denken. Sustainability als uitgangspunt zal
de komende jaren steeds meer draagvlak vinden en robuuster worden. Sustainability, duurzaamheid, is
breder dan het het begrip circulair. Circulair focust zich op kringlopen van grondstoffen. Denk aan het
inzamelen van gebruikte smartphones bij de aanschaf van een nieuwe om e-waste tegen te gaan, de
Smartcrusher scheidt ongebruikt cementsteen van betonpuin en bespaart daarmee CO2-uitstoot en
kosten. En ook in mode, sustainable fashion, is het al niet meer weg te denken.

Fairphone for a fairer future
From responsible material sourcing to advocating for workers’ welfare, we share all our results freely
and set new standards for the entire industry.
Denk verder aan circulaire woningbouw, de populaire tiny houses en zelfvoorzienend wonen in sociale

woongroepen. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, recent viel nog te lezen dat er
wasmachines zijn geïntroduceerd die tijdens het wassen voor het oog onzichtbare plasticdeeltjes uit het
water filteren. Een andere vondst in de strijd tegen watervervuiling zijn geulen waar vervuild water
doorheen wordt geloodst. Ergens middenin worden bubbels geactiveerd waardoor plastic en ander afval
aan de oppervlakte verschijnt en daar kan worden afgevangen. Ook de opmars van de sharing economy,
het delen van producten, in plaats van bezit onderstreept het toegenomen maatschappelijk bewustzijn.
Voorbeelden zijn AirBnB, UBER, maar ook Peerby. Allemaal oplossingen voortgekomen uit eigentijdse
uitdagingen, opgelost door mensen die het als kans omarmden.
Customization

Customization, jij bepaalt wat je exact wilt hebben. Deze ontwikkeling bevordert eveneens efficiënt
gebruik van beschikbare middelen. Het zorgt ervoor dat uitsluitend wordt geproduceerd waar vraag
naar is. Dat betekent dat er geen onnodige productie plaatsvindt en elke klant optimaal bediend wordt.
Neem de afgebeelde MINI Car configurator. Je stelt jouw gewenste model samen en uitsluitend dat
exemplaar gaat naar de dealer of garage. Het is niet langer nodig een bijna oneindige reeks modellen te
tonen in een showroom. Deze efficiency werkt kostenreducerend en vermindert het gebruik van
grondstoffen. Inmiddels brengt ook Nike het gedrag van consumenten in beeld om aankoopgedrag te
kunnen voorspellen. Want, hoe minder auto’s er af en aan hoeven te rijden hoe beter. Maar, ook
ontstaat een beter beeld van de wens van de consument waardoor de productie bijgestuurd kan
worden. Om dit doel te bereiken nam Nike databedrijf Celect over. Meer over dit voorbeeld is hier te
vinden.
Kernbegrippen milieu, problemen, doemdenkers, uitdagingen, oplossingen, people planet profit,
sustainability, circulair, customization, efficiency, kostenreductie

Deel 4 van 4 De toekomst van steden en TV

Bron

Steden van de toekomst: multifunctionele beleving met human touch
De stad van de toekomst zal meer weg hebben van een multifunctioneel stedelijk gebied. Grenzen
vervagen tussen wat we noemen woonwijk, kantorenpark, winkelstraten en vierkante meters waar we

onze vrije tijd besteden en elkaar ontmoeten om bij te praten. De stad zal zich mogelijk ontwikkelen
naar een evenwichtige gebalanceerde mix van winkels, retail(belevingen) met woningen en
mogelijkheden voor ontspanning. Met onder meer ook beplanting op de daken van zelfvoorzienende
woningen en lokale woonunits.
Deze algehele mix zal de sterkte en aantrekkingskracht van de nieuwe stedelijke locaties vergroten. Dit
sluit aan bij eerder genoemde ontwikkelingen, zoals de behoefte aan beleving en elkaar weer in levende
lijve willen treffen. Dat is precies wat er gebeurt middels de realisatie van ‘levendige plekken creëren’,
een bruisende mix van tech, retail, beleving en human touch. Om gebieden bereikbaar te houden en
grip te krijgen op de spreiding en doorstroom zal voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
overwogen moeten worden om de lucht in te gaan. Dus niet alleen ondergrondse verbindingen zoals de
Noord/Zuidlijn maar vergelijkbare trajecten bovengronds óver bijvoorbeeld transport, uiteenlopend van
treinbanen tot wegen, heen. En transport over bestaande bebouwing heen dus. Bij voorkeur
geïntegreerd in groene omgevingen die niet alleen zorgen voor een fraai uitzicht maar bovenal
functioneel zijn voor de genoemde evenwichtige balans met de natuur.
Het ligt in de lijn der verwachting dat ook rooftop farming zal overwaaien naar ons land. Hieronder is
een bovenaanzicht van New York te zien. Daar kampt men met een afwateringsprobleem, overbelasting
van het riool en zuiveringsinstallaties. Dankzij het groeiend aantal rooftop farms/gardens (de bruine
markeringen) is dit fors afgenomen. Bovendien levert rooftop farming een flinke hoeveelheid lokaal
geproduceerd voedsel op. Het is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken agri-cultureel stedelijk
fenomeen.

Bron World Economic Forum

De toekomst van TV

Source
De definitie van TV zal veranderen, het is goed denkbaar dat het zal gaan staan voor ‘het grootste
scherm’ in huis dan wel de woonkamer of je eigen kamer. Eigenlijk je grootste personal device dus. TV
wordt tegenwoordig gebruikt voor gaming, Twitch, YouTube, maar ook als fitness coach via een
connectie met je Apple smartwatch of Fitbit ‘gezondheids tracker’, het wordt meer een interactief
medium met alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dit in aanvulling op het bekijken van tv
programma’s van de lineaire zenders bekend uit de televisiegids. Streamingdiensten zijn daarbij
gekomen.
De vraag is hoe dit speelveld zich gaat ontwikkelen. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, waarbij het in
essentie gaat om twee zaken: distributie en content. Prijsstelling en het proefabonnnementen zijn
voorbeelden van mechanismen om dit mee te beïnvloeden. Op den duur zijn gepersonaliseerde
aanbiedingen zeker niet uitgesloten. Zowel suggesties voor films en series alsmede
productaanbiedingen, reclame dus. Streamingdienst Netflix is een voorbeeld van een vroege aanbieder
en loopt daardoor technisch en analytisch voor, denk aan ervaring met gedragsprofielen. Anderzijds
investeren ze stevig in content, series van hoge kwaliteit inclusief animatie. Disney beschikt over een rijk
portfolio aan content en bestaande fanbase, en de mogelijkheid te shoppen bij Pixar. Sinds de lancering
van Disney+ is hun aanbod alleen nog te vinden op het eigen kanaal tegen een scherpe prijs. Lokale
aanbieders zien de kijktijd afnemen en zijn gestart met eigen on-demand channels, zoals Videoland in
aanvulling op bijvoorbeeld RTL4. Mijn verwachting is dat enkele wereldwijde streamingdiensten de
dienst zullen gaan uitmaken. Dat zal gaan om blockbusters en duurdere hoogwaardige series van hoge
kwaliteit. Er zal ruimte blijven om in te spelen op lokale verschillen.
Als lokale spelers niches niet weten in te vullen op het niveau zoals kijkers dat tegenwoordig gewend zijn
van de buitenlandse giganten, zou het scenario werkelijkheid kunnen worden dat de markt in z’n geheel
door buitenlandse partijen bediend gaat worden. Een denkbaar alternatief is een streaming service die
kijkminuten gaat aanbieden over alle streamingdiensten heen. Bijvoorbeeld een kijkbundel van 30 of 25
uur/week ongeacht of dat Netflix, Disney+, Videoland etc. is. Voorlopig, met de feestdagen in gedachte
ziet het er naar uit dat Disney+ met de gratis proefabonnementenactie een slimme insteek heeft
gekozen. Het heeft een uiterst stevig fundament gelegd als bodem voor het abonneebestand, dat hen
geen windeieren zal leggen. Ze zijn immers in het bezit van de grootste database met klassiekers. En wat
is er nou gezelliger dan met het gezin kijken naar Sneeuwwitje onder het genot van warme
chocolademelk? En voor de wat oudere jongeren en studenten is er ook meer dan genoeg, zoals
Spiderman, de Marvel reeks en de Star Wars trilogie voor een vleugje nostalgie. Bovendien heeft Disney
voldoende budget te investeren in meer kwaliteitsproducties en wellicht voor acquisities.
Gezellig noemde ik al even en dat is binnen de onze steeds individualistisch wordende cultuur een

belangrijk verbindend begrip. Niet voor niets zijn bordspellen weer terug sinds de opkomst van techniek.
Vergelijk het met de momenten waarop je met het gezin kijkt naar The Voice en iedereen zijn of haar
zegje doet, of de periode waarin we samen juichen voor ons Oranje. Ook dat staat voor 2020 weer voor
de deur, voetbal en de Olympische Spelen. Daar zal Nederland zeker van zich laten horen met
succesvolle prestaties. Sport werkt verbindend, wat ons weer herinnerd aan het feit dat mensen
bovenal sociale wezens zijn. Daarom werkt Facebook ook zo goed, en WhatsApp. Je communiceert met
mensen die betekenisvol voor je zijn. Onbewust zit je te wachten op een reactie, en zodra die
binnenkomt, begin je direct te tikken om je reactie terug te geven. Zo beland je in een eindeloze cirkel
vol verslavende triggers, actie roept reactie op waardoor je zonder het te merken in een eindeloze
feedback loop (een vicieuze cirkel), belandt.
Kernbegrippen steden als multifunctionele mix, beleving, sociaal, groen, zelfvoorzienend, mobiliteit,
rooftop farming, definitie tv, streaming landschap, lokaal, gezellig, verbinding, sport, feedback loop

