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Gebrek aan

Kennis over de toekomst

Structuur in kennisontwikkeling

Methoden en technieken 
voor toekomstonderzoek

• Doet onderzoek naar de 
toekomst

• Schildert beelden van de 
toekomst van recreatie en 
toerisme

• Ondersteunt bij ontwikkeling 
van visies, strategieën en 
concepten

2009
Actief in binnen- en buitenland:
• Onderwijs in binnen- en 

buitenland
• Projecten
• Lezingen
• Publicaties 





3 niveaus van ontwikkelingen
complexe verwevenheid

Vernieuwende gebeurtenissen / 
verschijnselen, innovatieve
technologieën/producten/diensten

Minst robuust
Meest veranderlijk
(levencyclus <5 jr)

Meest robuust
Minst veranderlijk
(levenscyclus >10 jr)

(levenscyclus 5-10 jr)

groeiomstandigheden

Veranderingen in specifieke
domeinen/sectoren/markten

Veranderingen in de samenleving
die ons leven bepalen



Een aantal megatrends
factoren van invloed op trends in R&T



Veranderende demografie

Migratie
(water en voedselschaarste, geopolitieke

spanningen, terreur)



Veranderende sociale omstandigheden

Mobiele samenleving



Cyber physical systems

Mechanisation, 
steam and water 
power

Mass production & 
electricity

Electronic and IT systems, 
automation

Cyber physical systems

“We stand on the brink of a technological 
revolution that will fundamentally alter the 
way we live, work, and relate to one another. 
In its scale, scope, and complexity, the 
transformation will be unlike anything 
humankind has experienced before”. 
(Dean van Leeuwen)

(Internet of Things)

Veranderende economische omstandigheden



Veranderend milieubewustzijn

Vliegschaamte     - Treintrots



Steeds meer
• Intuïtief
• Interactief
• Draagbaar
• Gebaren-gestuurd

“Augmented Reality”

Veranderende interfaces



Veranderende geopolitieke omstandigheden



Een aantal mesotrends
toeristisch-recreatief gedrag



Vakantie dichtbij



Opkomende markten Gen Y, Gen Z en Gen a

Check trend report CBI



Solo travel



Female travel



Maar niet alleen (tribes)



Herdefiniering en feminisering van “luxe”

Onder invloed van Gen Y/Z & Female (Solo) Travel



Oudere ‘serious leisure traveller’
Special interest niches, zoals birding, etc

Zie CBI: https://www.cbi.eu/market-information/tourism

https://www.cbi.eu/market-information/tourism


Multi-gen reizen



Gezondheid, wellness & sport vakanties



Behoefte aan naadloze customer journey



Enkele mesotrends
in toeristisch-recreatief aanbod



Technologisch geconstrueerde belevingen

(AR)



Extra grote accommodaties



Verbreding van digitale booking sites



Veiligheid, zekerheid en gezondheid

Hygiene pas 
certificaat



Groeiende aandacht voor duurzaamheid



Placemaking

Het versterken van de verbinding tussen mensen en de plaatsen die ze delen.

Gezamenlijk openbare ruimtes opnieuw uitvinden als het hart van elke 
gemeenschap.



Smart destinations

Doel is de levenskwaliteit van bewoners en 
toeristen te verbeteren door gebruik te 
maken van ICT en andere technologieën 
voor het verzamelen, opslaan, uitwisselen en 
verwerken van gegevens. 

Gericht op effectief en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een schoner milieu en 
uiteindelijk duurzaamheid.

Snelle en gepersonaliseerde respons.

Faciliteiten en diensten toegankelijk via bv
toegangspas.

E-mindfulness – faciliteren van de 
connecties van toeristen met het huidige 
moment



Hybride evenenementen



Waarnemen trends …

Enkele 
gevallen / 

lokaal

Veel gevallen / 
wijd verbreid

G
ro

ei
 in

 a
an

ta
l  

ge
va

lle
n

; m
at

e 
va

n
 b

ew
u

st
zi

jn
 b

ij 
p

u
b

lie
k

Tijd
Heden

Wetenschappers, 
artiesten, 
radicalen

Kranten, magazines, 
websites, (sociale) media, 

wetenschappelijke 
tijdschriften

Overheids-
insitituties

Opkomende 
kwesties   

Mainstream       

Trends       

Innovators 

Early adopters

Late adopters

Meerderheid
Achterblijvers

Kantelpunt

(naar Conway, 2009)

… begint hier
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