
  TRENDBOEK



     RE-VIEW



WHAT

Bij de trend review staat centraal dat we met een 
ander perspectief gaan kijken naar de functie van 
producten of processen. Review is juist een trend die 
aandacht opwekt voor ons consumptiegedrag. Bij Re-
view worden we geconfronteerd met ons huidige con-
sumptie  en wordt eigenlijk de vraag gesteld?  Is dit 
hoe we verder willen of zijn er misschien wel andere 
mogelijkheden? Vernieuwde producten zijn niet altijd 
beter. Het is interessant om te zien dat designers ons  
bewust willen maken van ons gedrag, als wij blijven 
vragen om toevoegingen zal uiteindelijk  de func-
tionaliteit van een hele hoop producten verdwijnen. Er 
wordt aan ons gevraagd de waarde van de dingen die 
we hebben en dagelijkse gebruiken te herzien, zodat 
we de schoonheid en het belang er weer van in zien.

Kernwoorden: 
Functionaliteit 
Herdefiniëren

Perspectief geven 

WHO

Vervreemding en surrealisme bestaan al vanaf 
ongeveer 1930. Hierbij kunnen we denken aan de

kunstenaars Salvador Dali en Meret Oppenheim. 
Tochis bij deze soort vervreemding het doel om ons 
bewust te maken van de functies van de handige 
objecten die we in het dagelijkse leven beschikbaar 
hebben. Deze zijn nu vanzelfsprekend. De designer 
die hierop inspeelt is de Italiaan GiuseppeColarusso. 
Hij heeft de serie Improbabilità (onwaarschijnlijkheid, 
unlikely) ontworpen waarbij aandacht wordt besteed 
aan functie. Hierdoor wordt er duidelijk gemaakt dat 
niet alles steeds vernieuwd hoeft te worden en dat 

we niet steeds iets nieuws nodig hebben als het 
originele goed werkt. De consumptiemaatschappij 
anno nu wordt hiermee belicht zodat we er weer gaan 

nadenken over ons consumptiegedrag. 

WHY

Er zijn verschillende ontwikkelingen op maatschappelijk  
niveau die invloed hebben op deze trend die alle met elkaar in 

verbinding staan. 

Consumptiemaatschappij
Omdat we leven in een wereld van overvloed en mogelijkheden 
is het heel makkelijk om ons te verliezen als consument in de 
keuze aan producten. We zijn verwend, slim en bereid extra 
geld neer te leggen zolang een product voldoet aan onze hoge 
eisen.  We willen ontzettend veel en zien producten als ver-
lengstuk van onze identiteit. Dus blijven we eigenschappen 
toevoegen  totdat het product een afspiegeling is van onze 

identiteit. 

Welvaart
 Veel mensen in de Westerse samenleving hebben zich on-
danks de crisis niet laten weerhouden om hun behoeften aan 
te vullen met nieuwe producten. Misschien wilden we ook wel 
niet geloven dat het slechter ging met de economie en kregen 
we daardoor juist de behoefte om aan anderen te laten zien 
dat we het wel goed hebben. De drang om onze welvaart te 
uiten, desnoods door middel van een lening.  Het aanbod is 
groot en we vervangen dag in dag uit onze bezitten. Luxe is 
zo vanzelfsprekend geworden in de westerse maatschappij, 
dat we bijna nergens meer moeite voor hoeven te doen. We 
worden ons hier steeds meer van bewust en dit stimuleert de 
gedachte om weer terug te gaan naar de basis en dat we stap-
pen terug moeten doen. We gaan weer producten gebruiken 
waarvoor ze bestemd zijn en denken na over wie wij zijn en 
waar we voor staan. Producten hoeven misschien niet meer 
iets over ons gedrag te zeggen. We hebben weer behoefte aan 

pure functionaliteit.

WHEN

De trend is nu op een cruciaal punt.  Bij het werk van 
verschillende innovators hebben we gezien dat de 
functionaliteit verloren gaat om aandacht te trekken. 

Aandacht voor het product en de functie ervan, 
waardoor we gaan nadenken over onze 

overconsumptie. We staan daarom aan het begin van 
de trendcurve. De massa is zich er wel redelijk 
bewust van dat er iets moet veranderen, dat de 

manier waarop wij aan onze producten komen niet 
altijd even rechtvaardig is. Maar dat dit mede door 
onze hebzuchtigheid komt, willen designers nu 

duidelijk maken. Mensen moeten een andere 
mentaliteit krijgen en bewust worden van hun k

oop- (en weggooi)gedrag.



Katerina Kamprani – The uncomfortable Deze designster 

speelt met het ontwerp van dagelijkse voorwerpen. Het gebruik van de voorwerpen wordt moeilijker doordat ze de belangri-
jkste elementen van het design veranderd, zodat we de waarde van een simpel product kunnen herzien.

David Rinman 

Dit beeld van David Rinman laat zien dat niet alles zonder moeite wordt gemaakt. Al het design in onze wereld is ooit ontwor-
pen met goed doordachte technieken. Dit beeld laat je nadenken over de werkelijkheid

GiuseppeColarusso – Improbabilità 

Ook deze Italiaanse ontwerper belicht de handigheid van al onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Met behulp van zijn photo-
shop technieken laat hij zien dat ook deze  ons leven zoveel gemakkelijker maken



          GEN 



WHAT:
Gender neutral & gender equality.

Grenzenvervaging: mensen willen niet meer in hokjes 
geplaatst worden maar willen zijn wie ze zijn, zonder 

dat hier beperkingen bij komen kijken.

Dat mannen en vrouwen op ongelijke positie staan 
is al sinds de jaren ’60 een belangrijk discussiepunt, 
het nieuwe aspect binnen dit onderwerp dat er nu 
ook aandacht geschonken wordt aan ’gelijkheid’ en 
er geen verwijten naar het andere geslacht worden 
gericht. Waar voorheen vooral aandacht geschonken 
werd aan de positie van de vrouw is het nu belangrijk 
om ook de man niet te vergeten. Van hen wordt bi-
jvoorbeeld soms verwacht dat ze niet huilen en altijd 
sterk zijn, terwijl zij ook hun emoties moeten kunnen 
tonen. Het is tijd om de verhoudingen gelijk te trek-
ken en iedereen in staat te stellen te zijn wie hij of 

zij wil zijn.

Dit komt tot uiting in het feit dat er steeds meer pro-
ducten en diensten verschijnen waarbij de nadruk 
niet meer op één van beide partijen ligt. De grens tus-

sen wanneer man en wanneer vrouw, verdwijnt.

* Gelijkwaardigheid
* Respect
* Begrip

WHO:

Het feminisme kwam in Nederland al in de jaren zestig 
op gang met de ‚dolle mina’s met slogans als ’baas in 
eigen buik’. Helaas is er nu, in 2014 nog steeds geen 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Man en vrouw 
krijgen nog steeds geen gelijke lonen voor hetzelfde 
verrichte werk en de politiek wordt gedomineerd door 
mannen. De organisatie HeForShe is opgericht door 
de VN en staat voor gelijkheid tussen man en vrouw. 
Emma Watson zorgde er met haar speech bij de VN 

voor dat er aandacht geschonken werd aan dit 
onderwerp en maakt het thema weer actueel.

Kern:

We willen nog steeds gelijkheid, maar we gaan dit op 
een andere manier bereiken. Niet alleen aandacht 
voor de vrouw, maar ook voor de man. Dit komt tot 
uiting in het feit dat er steeds meer producten en 
diensten verschijnen waarbij de nadruk niet meer op 
één van beide partijen ligt. De grens tussen wanneer 
man en wanneer vrouw, verdwijnt. We ‘verlossen’ ons 

van het hokjesdenken.

WHY:

De emancipatiebeweging is al jaren gaande. 
Vrouwen hebben behoefte om gelijk te zijn aan de 
man en komen voor zichzelf op. Vandaag de dag zien 
we dat dit ideaal alleen bereikt kan worden, als wij de 
man ook instaat stellen hier hun steentje aan bij te 

dragen. Dit kan onder andere door vanuit het 
bedrijfsleven en/of de overheid meer te stimuleren 

dat mannen in deeltijdwerken, zodat ook zij wat 
zorgtaken op zich kunnen nemen. Verder

is het van belang dat de man en vrouw meer en meer 
gaan samenwerken: ze trekken meer naar elkaar toe.

Aan de andere kant zien we dat men steeds meer 
individualiseert: mensen willen zichzelf zijn. Je mag 
zijn wie je bent en iedereen wil geaccepteerd worden. 

Mensen zoeken hierin grenzen op en willen 
daardoor niet meer in hokjes geplaatst worden. 
Grenzen worden overschreden en verdwijnen dan 
ook steeds meer. Hieruit volgt dan ook dat er steeds 
meer producten verschijnen die niet specifiek voor de 

vrouw of voor de man zijn bedoeld.

WHEN:

Deze trend zal doorzetten. Waarom? Omdat er 
behoefte is aan gelijkheid. Gelijkheid op sociaal vlak, 

maar ook financieel en mentaal. 
Met de individualisering die speelt komt eigenwaarde 

steeds meer boven. Mensen zijn op zoek naar 
zichzelf: wie ben ik en wie wil ik zijn? In deze 

zoektocht willen we niet worden begrensd. We willen 
alles uit het leven en onszelf halen, de vrijheid om te 
zijn wie we zijn en te doen wat we willen en kunnen. 
Onze persoonlijkheid wordt niet meer gedefinieerd 

door opvattingen vanuit de maatschappij, 
stereotypen. Daarnaast breekt een nieuwe tijd aan: 

een tijd waarin we ons niet meer vast kunnen 
houden aan oude verhoudingen en elementen uit de 
maatschappij. We moeten wel samenwerken om ons 
staande te houden in deze tijd. Man en vrouw samen, 

iedereen doet mee. De trend zal zich verder 
ontwikkelen en zich uiten in verschillende sectoren. 

In mode en sport is al te zien hoe producten en 
diensten niet meer op een geslacht van toepassing 
zijn, maar op ‘de mens’ in het algemeen. We leven met 
zijn allen en met zijn allen zullen we er wat van maken.



EYTYS
Het schoenenmerk EYTYS is binnen een jaar veranderd van tof merk tot cult sensatie. De schoenen worden in de meest inv-
loedrijke winkels verkocht. Wat zo speciaal is: de schoenen zijn 100% androgyn. EYTYS biedt comfort en kwaliteit aan zowel 

mannen als vrouwen met dezelfde schoenen.

“There’s a way of power dressing and it’s not masculine or feminine. Wearing bold proportions gives you a certain confidence, 
like the Mother with its thick white sole.” & “There’s no reason why clothing or sneakers should be gender-specific”

Gender Neutral Bathrooms

Op de Northwestern University in Chicago zijn sinds kort geslachtsneutrale wc’s te vinden. Studenten van ieder geslacht, of 
je nou vrouw, man of ergens er tussenin bent, iedereen is er welkom en kan zich er veilig voelen. ““These are two gender-open 
bathrooms where students of any gender can go in, and use the restroom, and feel safe, regardless of gender expression or 

gender identity,”Michelle Margulis, president of NU’s Rainbow Alliance LGBT student group told CBS Chicago

In Northwestern’s case, installing a non-gendered bathroom was out of consideration for the comfort of non-gender conform-
ing students rather than safety concerns, Margulis said.”

Ruby Rose Explores Gender In Powerful New Video ‘Break Free’

Muziekvideo waarin Ruby Rose laat zijn hoe zij geslacht wordt geleefd en voorgesteld. Ze zoekt hierin naar grenzen en over-
lapping.



   STIMULESS



WHAT

Prikkels heb je nodig voor persoonlijke ontwikkeling 
en je algehele functioneren als mens.

Een gebrek aan prikkels zorgt voor verveling, een 
goede hoeveelheid zorgt ervoor dat je je goed voelt 
en lekker in je vel zit. Bij een te hoge hoeveelheid aan 
stimuli ervaar je echter stress, waardoor het moeilijk-
er wordt om je te focussen op wat belangrijk is. Juist 
daarom willen mensen (vaak onbewust) weg van al 
deze prikkels, zodat ze helder kunnen nadenken en 
optimaal kunnen functioneren. Door het wegnemen 
van prikkels wordt er nieuwe aandacht gegenereerd 

voor hetgene wat er op dat moment echt toe doet.

Technologie, sociale druk en de hedendaagse ken-
niseconomie zorgen voor een toename van de stimuli 
die we binnenkrijgen. Technologie zorgt voor de extra 
prikkels door middel van het internet, social media 
maar ook hardware als smartphones en laptops. De 
kenniseconomie en de sociale druk die hiermee ge-
paard gaat, hebben hier ook hun aandeel in. We moet-
en werken, studeren, gezond eten, voldoende slapen, 
tijd doorbrengen met familie, sporten, etc. Omdat dit 
zorgt voor een opeenstapeling en overload van im-

pulsen, is er een tegenreactie: Stimuless.

WHO

Deze trend is vooral van invloed op de opwaarts 
mobielen. Dit zijn carrière gerichte individualisten 
met een uitgesproken interesse voor sociale status, 
nieuwe technologie, risico en spanning. Zij willen 
vooral vrij zijn van traditie en plichten en open staan 
voor vernieuwing. Ook zijn ze erg gericht op technol-
ogie. Deze groep bestaat uit relatief veel jongeren en 

bestaat uit meer mannen dan vrouwen.

Waarden:

Focus
Minder prikkels

Balans 

WHY

In de huidige maatschappij wordt veel van je verwa-
cht, toch is het streven naar status en geld minder 
aanwezig dan voorheen. Wij zijn opzoek naar ons zelf, 
en naar onze eigen individu en krachten. Doordat er 
veel gebeurt om ons heen, onze kennis toeneemt en 
we leven in een snelle wereld hebben wij gemerkt dat 
er vraag is naar focus, het filteren van onnodige prik-
kels om voor ons zelf rust te creëren. Door de prikkels 
bewust te maken, zijn ze ook makkelijk te ervaren. 
Prikkels zijn niet goed of slecht maar ze beïnvloeden 
onbewust ons leven en hier moet iedereen als individu 

mee leren omgaan.

WHEN

De trend is op dit moment al in opkomst. We worden 
ons steeds meer bewust van alle prikkels die er 

continu om ons heen zijn. We zijn er steeds meer mee 
bezig om deze prikkels te integreren of juist uit te 
sluiten in ons dagelijkse leven. Wij verwachten dat dit 

in de toekomst nog veel verder zal gaan.



Equil smartpen

Gewoon met een pen en papier aantekeningen maken, maar dan met een stream naar je laptop. De equil smartpen slaat je 
aantekeningen meteen op op je laptop of ipad. Je hoeft dus niet meer bang te zijn dat je papieren kwijt raakt. Tegelijkertijd 
heb je ook niet de afleiding van bijvoorbeeld facebook tijdens het maken van je (aan)tekeningen. Zo kan je dus al je aan-
dacht erbij houden.

Noise- cancelling headphones

De trein raast langs, een vliegtuig vliegt over en een hond blaft. Continu zijn er geluiden, sommige gaan op de in omgeving, 
andere zorgen voor prikkels en irritatie. De Noise-cancelling Headphones sluit jou af van de omgeving. Zo kun je ontspannen 
en je concentreren op het gene waar jij de focus op wil leggen. Je eigen muziek, of juist de rust.

Sensory concentration Space – Freyja Sewell

In ons drukke dagelijkse leven zorgt Freyja Sewell ervoor dat we een comfortabele plek hebben om te relaxen. Waar eigen 
prikkels worden toegelaten. Je beslist over je eigen muziek, geur en licht. De SCS is gemaakt van natuurlijk wol en is een 
plek die jou of een groep laat focussen op je eigen zintuigen.



   HANDIPROUD



WHAT

Ons oergevoel komt weer naar boven. We hebben 
weer de behoefte om de kracht van het mens zijn te 
laten zien. Technologisering en innovaties hebben het 
dagelijks leven voor ons makkelijk gemaakt. Met één 
druk op de knop hebben we alles binnen handbereik. 
Door de snelheid van de hedendaagse missen we het 
gevoel echt ergens moeite voor te doen. Hierdoor 
komt de primitieve mens in ons komt weer naar boven, 
we willen weer actief zijn, betekenis geven aan ons 
leven en laten zien tot wat we in staat zijn. We heb-
ben behoefte om de controle weer in eigen handen te 
nemen, weer te vertrouwen op ons instinct en te bou-
wen op onze eigen intuïtie. We willen los komen van 
de snelheid en slimheid van hedendaagse producten. 

Waarden:

- betekenisgeving
- controle
- rauwheid

WHO

Bob Verheijden heeft het vakmanschap en de asso-
ciatieve betekenis overdracht, opnieuw geïntrodu-
ceerd. Daarnaast geeft hij lezingen over het bedrijf  
‘supersterkwerk’ wat gaat over designproducten die 
gemaakt zijn in kleine ateliers en werkplaatsen. Hier-
door wordt het bewust zelf dingen maken weer in de 
schijnwerpers gezet. Hij is er samen met dit bedrijf 
van overtuigd dat het noodzakelijk is om aandacht 
te schenken aan bijzondere producten. Hiermee is hij 

een mooie uitdrager van deze trend.

WHY
Economie

Als we kijken naar de markt zien we een opkomst van ambacht. 
We zien de opkomst van winkelstraten waarin ambacht te vin-
den is, in deze kleine winkeltjes is vaak nog echt te zien hoe 
producten tot stand komen. Daarnaast zien we ook dat de 
consument in zijn of haar eigen behoefte wil voorzien, mensen 
die de do-it-yourself hype volgen. Zij maken hun eigen meubels 
van bijv. kastjes van de kringloop of steigerhout. Ook commer-
ciële doeleinden richten zich op deze do-it-yourself hype, denk 

maar aan de reclame van Hornbach.  

Sociologie
De moderne mens communiceert op een heel andere manier 
dan vroeger. De directe real life gesprekken zijn soms ver te 
zoeken, hierdoor verzwakt onze sociale band. Dit blijkt uit 
onderzoek, waarbij de uitvinding van het vuur centraal staat. 
Toen het vuur uitgevonden was, werd de dag namelijk langer 
en nam men de tijd om rond het vuur verhalen te vertellen. Dit 
was ook een moment van bezinning en zorgde ervoor dat de 
dag werd afgesloten wat goed was voor de ontwikkeling van 

de mens.
Tegenwoordig is het erg makkelijk om met één druk op de knop 
het licht uit te doen en verplaatsten we heel ons dagritme. 
Het moment van bezinning en verhalen komt hier niet meer 
aan te pas. Toch hebben we hier behoefte aan, terug naar de 
oertijd waar nog wel deze rust werd genomen.4 Ons oermens 
komt ook weer naar boven door de digitale wereld. Door de dig-
itale wereld is alles namelijk veel sneller geworden en hebben 
we soms even behoefte aan rust. Daarnaast wordt hierdoor 
erg veel informatie op ons afgeworpen waardoor we constant 
weer moeten selecteren, dit wakkert onze behoefte aan ech-

theid en iets zelf doen aan.

Technologie

Technologisering en innovaties hebben ons het leven 
makkelijk gemaakt. Met een druk op de knop is al-
les geregeld. We kennen het gevoel van echt ergens 
moeite voor doen niet meer, hierdoor missen we het 
trotse gevoel dat hierbij ervaren wordt. Alles wordt 
eenvoudig gemaakt en daarmee “verliezen” we onze 
eigen kracht. Dit beseffen we ons nu en daarom gaan 
we weer opzoek naar ons eigen instinct. Je eigen 
krachten gebruiken om iets te bereiken. Niet trots 

zijn op wat je koopt, maar op wat je maakt. 

WHEN

In de toekomst zal technologie een steeds grotere 
rol gaan spelen. Op den duur zal het de mens kunnen 
vervangen. Natuur en techniek raken steeds meer in 
elkaar verweven. Hier zal een tegenreactie op ont-
staan en de groep van aanhangers van deze tegen-
reactie zal steeds groter worden. Zij zullen zelf weer 
hun producten willen maken om zo controle te krijgen 

en trots te kunnen zijn op zichzelf



Bamboobee Bike Kit
De Bamboobee Bike Kit is een pakket waarmee je je eigen fiets van begin tot eind zelf kunt maken van bamboe. De bedoeling 

van de makers is, om je het trotse gevoel van iets zelf maken te laten ervaren.
Het filmpje, geeft dit trotse gevoel goed weer en laat het mooie systeem van dit product zien. 

Meet the Master
Op de Dutch Design week wordt er iedere dag een masterclass gegeven door experts op het gebied van creatieve ambacht. 
Deelnemers kunnen zich op deze manier verdiepen in deze ambachtelijke technieken. De experts uit het werkveld brengen 
voor één dag hun werkplaats naar de DDW. De bedoeling is om op deze manier het vakmanschap levend te houden. Deze 

technieken zorgen namelijk voor een hoop kennis en inspiratie.

Reinventing Traditions
Ook op het gebied van eten zien we dat we weg willen van alle technologische vernieuwingen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is Reinventing Traditions, dit is het thema van de foodinspiration days 2014. Omdat we traditie en ambacht weer massaal 
omarmen.9 We mogen onze handen weer vuil maken en schenken weer aandacht aan traditionele bereidingswijzen. Op 20 en 

21 Oktober worden deze in Eindhoven in de schijnwerpers gezet worden.
Dit filmpje van Reinventing Traditions10, http://vimeo.com/106258062 laat goed zien wat de dagen inhouden.



EMOTIONAL 
TECHNOLOGY



WHAT

Wat we zien is een ontwikkeling waarin onze emoties worden 
gebruikt als nieuwe input voor tech-nologie. Op deze manier 
voelt technologie onze emoties aan en gebruikt dit om ons te 
helpen. Het uitgangspunt hiervan is positiviteit, personaliser-
ing en efficiëntie. Technologie en digitalisering is niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. We zien steeds meer dat 
verschillende vormen van technologie in verbinding staat met 

elkaar.

Interessant is dat men zegt dat hierdoor de online en of-
fline wereld steeds meer aan het versmel-ten zijn maar niets 
is minder waar. Wanneer de technologie in verbinding staat 
met de mens, zijn gedachten en emoties, dan pas zijn de twee 
werelden echt aan elkaar verbonden en dat is precies waar 
deze trend over gaat. Technologie gaat menselijker worden, 
toegankelijker en komt nog dich-ter bij ons. Technologie kan 
ons een stap voor zijn op basis van hoe we ons voelen of zelfs 

willen voelen.

Belangrijke waarden:

Humanisering 
Verbinden 

WHO

Philips deed onderzoek naar hoe verlichting je 
mood kan beïnvloeden. Dit hebben ze vervolgens 

verwerkt in hun producten. Sinds 2013 is er Hue en 
daarbij is het mogelijk om op afstand de kleur van de 
verlichting aan te passen en kan je ervoor kiezen om 
je mood te laten versterken op basis van de kleur van 

het licht.

WHY

De ontwikkelingen op het gebied van technologie heb-
ben ervoor gezorgd dat er steeds meer ap-paraten 
met het internet en met elkaar in verbinding staan. 
Ook worden er tegenwoordig steeds meer gegevens 
opgeslagen over hoe wij ons leven indelen; wat voor 
boodschappen we halen, wanneer en hoe lang we 
sporten, wat onze favoriete uitgaansgelegenheden 
zijn etc. De combina-tie van het opslaan van deze 
gegevens en het feit dat alle techniek met elkaar is 
verbonden zorgt ervoor dat technologie een steeds 
groter voorspellend vermogen krijgt. Op deze manier 
kan tech-nologie zelfs onze emoties voorspellen en 
maakt het ons leven niet alleen functioneel maar ook 

emotioneel een stuk makkelijker.

WHEN

Met de komst van o.a. Social Media 
(web 2.0, Tim O’Reilly, 2001) geven wij persoonlijke 

voorkeu-ren aan het internet. Kevin Ashton 
introduceerde in 1999 de term ‘The Internet Of 

Things’; alle apparaten die toegang hebben tot het 
internet met elkaar verbonden en samen te werken. 
Dit is in feite web 3.0 wat in 2011 zijn opmars maakte 

in de (westerse)maatschappij. 



The Synapse Dress

Anouk Wipprecht is een Nederlandse modeontwerpster die fashion en technologie samen laat komen. Ze heeft een ‘The 
Synapse Dress’ ontworpen waarbij de emotie van de persoon wordt vertaald in verlichting. Samen met een camera, die de 
situatie opneemt en je emotie, kan de jurk een voorspelling doen op de situatie. Bij een dreigende situatie kan de verlichting 
erg fel gaan schijnen en dus iemand afweren. Maar ook een situatie waarbij je wilt laten zien dat je op je ge-makt bent zal dit 
te zien zijn in de response van de jurk. Maar deze jurk kan ook een emotie afge-ven waar jij zelf nog niet van op de hoogte 

bent… (verliefdheid in combinatie met je hartslag)

Maar ook als je druk bezig bent met werk, kan deze jurk een signaal afgeven dat je liever niet ge-stoord wilt worden.

Personal Wireless Lighting

Philips Hue is een verlichtingssysteem dat je mood beïnvloed maar ook kan versterken. De kleur van het licht kan je emotie 
sturen in een situatie die jij wilt.

Stel je komt net thuis van je werk en je moet nog wat dingen doen. Hue kent je mood waarin jij het meest productief bent en 
stelt die kleur in voordat je thuis bent.

Of je bent geïrriteerd, Hue kan je mood omzetten door meer geel tinten in je verlichting te laten verschijnen, hierdoor wordt 
je vrolijker.

Relaxing Ride

Mindrider Helmet is een fietshelm die je emotie omzet in een fiets route.

Stel je fietst dagelijks van je werk naar huis en je bent gefrustreerd. Op basis van je eerder ge-maakte fietsroutes weet deze 
helm via welke route je het meest tot rust komt want hij begeleid je dan via het park ipv drukke kruispunten die jou ergeren. 

De helm stabiliseert je mood en laat je tot rust komen.



Wij hebben met plezier aan dit project gewerkt, en willen u hierbij bedanken  voor het eventueel 
bezoeken van de trendtours en het lezen van dit trendboek.
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