
P a g i n a  | 1   
 

 

 

Jongeren van vandaag 
Een stuwende kracht voor innovatie 

Geen groep in de maatschappij die meer voeling heeft met vernieuwing dan de jeugd. Inzicht 

verwerven in jongerentrends kan daarom ook de sportsector op het spoor zetten van 

innovatie.  

 

 

Volgens het Van Dale woordenboek staat innovatie voor “de 
invoering van een nieuwigheid”. “Als het gaat over innovatie, 
zijn we vaak geneigd om te focussen op nieuwe technologie of 
wetenschappelijke nieuwigheden”, zegt Ellen Anthoni van 
trendonderzoeksbureau Trendwolves. “Zoals in de films van 
Back to the future: hoverboards, vliegende auto’s, zelfsluitende 
schoenen …  
Vraag is of het dit soort dingen zijn die de wereld veranderen en 
onze toekomst maken. Waar het uiteindelijk om draait, zijn de 
mensen. Zij bepalen of technologie interessant is, gebruikt 
wordt en voor de juiste dingen wordt ingezet.” 

 
Vandaar het belang om de bevolking zelf onder de loep te nemen. Het bureau Trendwolves 

richt zich in het bijzonder op jongeren. “Zij vormen nu eenmaal de interessantste doelgroep 

ooit”, stelt Anthoni onomwonden. “Jongeren groeien op in de wereld van vandaag, met de 

behoeften van vandaag, voelen aan wat de technologische tools zijn en weten beter dan de 

andere generaties hoe ze die kunnen toepassen. In die zin vormen ze een stuwende kracht 

voor innovatie.”  

Trendwolves onderzoekt wat de veranderende waarden en behoeften zijn bij jongeren. 

‘Cultural reviewing’, noemt Anthoni het. “Een complex verhaal, omdat ‘dé jongere’ nu 

eenmaal niet bestaat. De één heeft de brandende ambitie om de hoogste toppen te scheren 

als triatleet, de ander is met geen stokken uit de sofa te krijgen en vergroeid aan zijn of haar 

smartphone. Allemaal hebben ze een andere verhouding tot sport. De verschillende 

jongerentrends spreken elkaar dan ook heel vaak tegen, ook met betrekking tot sport en 

gezondheid.” 

Mix match 

Een eerste jongerentrend die Anthoni onderscheidt, is de zogenaamde ‘mix match’. 

“Vroeger werd je leven bepaald door het gezin waarin je geboren werd, maar dat is al lang 

niet meer zo. Vandaag de dag hebben jongeren zoveel keuzevrijheid. Ze zijn voor een stuk 

losgekomen van traditie en conventionele rolmodellen.  

http://trendwolves.com/
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Dankzij het internet hebben ze de tools in handen om te worden wie ze zelf willen. Met die 

enorme bron van informatie en inspiratie denken ze na over wie ze willen worden en zijn. 

Jongeren stellen hun eigen identiteit samen. In het heel brede spectrum waarin hun 

interesses liggen, is sport voor jongeren heel belangrijk, want ze vinden dat best cool. En op 

die coolness wordt natuurlijk heel hard ingespeeld door sportmerken. Maar er zijn veel 

concurrerende spelers op de markt, zoals cultuur. Er wordt out of the box gedacht en als 

resultaat levert dat collageachtige identiteiten op.  

Het is al lang niet meer zo eenvoudig als in de jaren zeventig, 
toen je drie soorten jongeren had: fans van de Beatles, fans 
van de Stones en fans van geen van beide. Begin je als 
sportbeweging vandaag de dag maar eens op je doelgroep te 
focussen. Doelgroepen bestaan niet meer! Het is ongelooflijk 
moeilijk om je te richten op één bepaald type jongeren.” 

 “Doelgroepen bestaan niet 
meer. Het is ongelooflijk 

moeilijk om je te richten op 
één bepaald type 

jongeren.” 

Impulse acting  

We dachten dat alles voorspelbaar en kwantificeerbaar zou worden, maar leven in een 

wereld vol chaos, oppert Anthoni. “Voor bedrijven, organisaties en de mensen zelf is het 

moeilijk om zich in die chaos te bewegen. Het is vaag en onduidelijk geworden in wat voor 

tijden we leven en waar we naartoe evolueren. Daarbij is intuïtie ongelooflijk belangrijk 

geworden. De jonge generatie, die opgegroeid is met onmiddellijke behoeftebevrediging, 

gewoon is aan de continue informatiestroom en snelle communicatie, blijkt daar goed in te 

zijn. Jongeren weten zich aan te passen aan die constant veranderende omgeving en 

constant veranderende voorwaarden voor succes. Dat is een tweede trend: ‘impulse acting’. 

Jongeren zijn goed in het meegaan met de stroom. Tegelijk zoeken ze ook zelf naar 

oplossingen voor hun eigen behoeften en komen zo tot innovatie. Denk aan een app als Let’s 

Play, bedacht door een Amsterdamse basketbalspeler waarmee je buddy’s kunt vinden om 

samen mee te gaan sporten. Skaters uit Rotterdam ontwikkelden dan weer een eigen mobiel 

skatepark, in plaats van eindeloos te wachten op een initiatief door het stadsbestuur.” 

Intox detox 

Een andere jongerentrend omschrijft Anthoni als ‘intox detox’: extreme decadentie 

afgewisseld met extreme discipline. “In deze tijden van voortdurende afleiding en impulsen 

kijken jongeren op naar mensen die de tijd nemen en de toewijding hebben om ergens goed 

in te worden, zoals sporters. Die helden kunnen hen motiveren om zelf aan het sporten te 

gaan. Want jongeren kunnen zelf aan de ene kant ook fanatiek met hun gezondheid bezig 

zijn. Heel intuïtief gaan ze op zoek naar waar ze goed in zijn en vervolgens zoeken ze naar 

tips en tricks om zelf expert te worden. Niet volgens de traditionele leerkaders, maar op het 

internet. Onder het motto: do it yourself. Met behulp van wearables en apps gaan ze zichzelf 

kwantificeren en hun gezondheid digitaal in kaart brengen.  
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Die extreme focus op gezondheid wisselen ze dan weer af met extreem overvloedig feesten. 

Dit kadert binnen de belevenisseneconomie waarin we leven. Iets meemaken en dat delen 

op sociale media is het nieuwe statussymbool, niet meer iets hébben. Jongeren stellen een 

bucket list op met alle fantastische dingen die ze ooit willen beleven. Alleen voor het 

extreme komen ze nog hun deur uit. Dat is de standaard geworden. Het moet allemaal 

sneller, beter en intenser en merken proberen extreme ervaringen aan te bieden. Een 

sportfestival als Buiten adem in Utrecht bijvoorbeeld probeert daar op in te spelen. Er 

kunnen allemaal sporten getest worden, maar er is ook heel lekker eten en drinken 

verkrijgbaar en in het midden van het terrein staat er een feesttent.” 

Lolology 

Dit streven naar excitement sluit dan weer aan bij wat Anthoni ‘lolology’ noemt, een 

tegentrend ten opzichte van het streven naar extreme prestaties. “Humor en spel zijn 

belangrijker dan ooit”, zegt ze. “We hebben het hier over het soort jongeren dat vindt dat 

samen sporten vooral fun moet zijn. 

Het gaat er hen niet om wie wint of met welke sport. Als 
het spel maar leuk is en ze zot kunnen doen. Dat is ook 
mijn boodschap naar de sportsector: laten we gewoon 
eens heel zot, op een geschifte manier nadenken over 
de toekomst van sport.” 

“Laten we gewoon eens heel 
zot, op een geschifte manier 

nadenken over de toekomst van 
sport.” 

 

 

 

Verslag door Benedict Vanclooster van de presentatie van Ellen Anthoni op het 

1e Sportinnovatiecongres in Vlaanderen op 15/10/15 in het Bloso-centrum te Brugge. 

 


