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Voorwoord

Kinderen van vandaag zijn niet meer van gisteren. Ze zijn 
de toekomst. Om hen de kans te bieden deze vorm te geven 
vanuit hun eigen sterktes, verlangens en prioriteiten, 
hebben we kennis en begrip nodig. Over hun huidige 
leefwereld, de wereld die zij willen creëren én de wereld 
die zij straks zullen erven. 

De keuzes die we nu maken in deze exponentieel 
versnellende tijden, hebben immers grote invloed op hoe 
onze kinderen en kleinkinderen later zullen leven: hoe 
ze vorm geven aan hun identiteit, hoe ze hun privacy en 
zichzelf beschermen; hoe ze informatie creëren, opnemen 
en doorgeven; en hoe ze leren, innoveren en samenwerken. 

Daarom proberen we bij Idee Kids en Idee Fiks elke dag 
opnieuw te achterhalen hoe kinderen de wereld benaderen 
én hoe die daarop reageert. Niet alleen voor ons, maar voor 
iedereen die zich bekommert om kinderen en de toekomst. 

Dit trendrapport is een van onze belangrijkste jaarlijkse 
observatie-oefeningen in dit kader. Het vertegenwoordigt 
de mening en het buikgevoel van een fijne groep 
gepassioneerde mensen met zeer uiteenlopende 
achtergronden en visies. Als altijd zijn wij dankbaar dat we 
konden rekenen op hun uitgesproken mening en open blik. 

Laat u inspireren, deel uw inzichten en verras ons. 
Op http://trendrapport2015.blogspot.com zien wij uw 
feedback graag verschijnen.

2015 wordt een opwindend jaar. 
Wij kijken ernaar uit om het samen met u vorm te geven. 

Björn Accoe
Algemene coördinator Idee Kids & Idee Fiks

Voorwoord
Een nieuw evenwicht in een onevenwichtige wereld...

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com 
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- Mohandas K. Gandhi

Honest disagreement is often 
a good sign of progress.”“
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Trend 1 - Conflict

Vandaag staan we dicht bij een kantelpunt, de 
geboorte van een ‘nieuwe’ soort samenleving. 
De technologie van de toekomst heeft 
onze werkplek, ons straatbeeld én onze 
huiskamers ingepalmd. Maar omdat ons 
menselijk verstand nog niet ten volle kan 
grijpen wat de gevolgen, kansen en valkuilen 
daarvan zijn, dreigen we verzeild te raken 
in een gewetensstrijd tussen schijnbaar 
tegengestelde normen en waarden.

Op dit overgangspunt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ tijden 
zijn er tal van tegenstellingen die conflicten veroorzaken 
in onze onmiddellijke leefwereld. Zoals: waar trek jij 
de grens tussen virtueel en reëel, wat hou je nog privé 
in deze ‘deel’-maatschappij, in hoeverre kies je voor 
internet-authenticiteit of -perfectie, en hoe profileer je je 
unieke ‘ik’ in de alomtegenwoordige ‘wij’? 

Maar ook: hoe kom je in alsmaar snellere en drukkere 
tijden toe aan rust en genieten, hoe bewaar je een 
financieel en emotioneel leefbare werk-privébalans, wat 
betekenen termen als ‘jong’ en ‘oud’ nog in tijden van 
vervagende leeftijdsgrenzen, hoe bekijk je lokaal 

ondernemerschap in een globale samenleving, en hoe 
rijm je het onverbloemde positivisme van de ‘Happy’-
cultuur met alle geweld en ellende in de wereld, …

Hoewel we allemaal met dit fenomeen kampen, mondt 
het voorlopig uit in een keuzestrijd die we elk op 
persoonlijk niveau aangaan, wat enkel leidt tot nog meer 
polarisatie. Denk maar aan de verbeten social media-
strijd die tegenwoordig met de regelmaat van de klok 
losbarst rond opiniestukken. We zijn zo hard op zoek naar 
pasklare oplossingen voor onze eigen conflicten, dat er 
nauwelijks nog ruimte lijkt voor persoonlijke visies van 
anderen. 

De oplossingen liggen uiteraard bij de kinderen en 
jongeren die in deze snel veranderende wereld aan het 
opgroeien zijn: zij krijgen de nieuwe tijden app per app 
ingegoten. Het feit dat het innerlijke conflict bij hen 
niet zo hard doorspeelt, kan tussen generaties echter 
onbegrip en wrevel opwekken. Zo krijgen ze op indirecte 
wijze toch met deze tegenstellingen te maken.  

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 1 - Conflict

Ook jij en je kind krijgen onvermijdelijk te maken met dit 
soort conflicten. Belangrijk hierbij is voor ogen te houden 
dat het om keuzes gaat, met pro’s en contra’s. Het kan al 
helpen om deze op te sommen en elke keuze zo in kaart te 
brengen voor jezelf, de omgeving en het algemeen belang, 
op korte en lange termijn. Daarna kan je een beslissing 
nemen gebaseerd op buikgevoel én verstand. 
Kiezen hoeft niet noodzakelijk verliezen te betekenen, 
zolang je maar weet waarvoor je gekozen hebt. 

TIP: beat stress, boost happiness
 
Maak een lijst met alle dingen die je ‘stress’ of een slecht 
gevoel bezorgen. Bespreek waarom ze dat doen, en wat 
voor gevolgen het zou hebben als je ze uit je leven kon 
bannen.Maak daarna een nieuwe lijst met dingen die je 
gelukkig maken of een goed gevoel geven. Bekijk of je 
hiervan méér in je leven kan stoppen, en wat dat voor jou 
en je omgeving precies zou inhouden.

Do it Yourself

Dingen die óns een goed gevoel bezorgen?
 
 Muziek beluisteren 
 Boeken lezen (onderzoek wijst uit dat je na 6 
 minuten al een verhoogd ontspanningsgevoel krijgt)
 Bewegen 
 Lachen!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 1 - Conflict

Bij Idee Kids hameren wij erop dat iedereen (en dus ook ieders mening) meetelt. Elk kind is anders, heeft een eigen 
achtergrond, eigen gewoonten én een eigen gezichtspunt. Daar houden wij niet alleen rekening mee – wij vinden het ook een 
meerwaarde. Tegengestelde meningen vormen vanuit die optiek nooit een probleem, maar een verrijking. Om die reden gaan wij 
ook actief in tegen pestgedrag en proberen wij de kinderen bij te brengen dat het altijd leuker en beter is om dingen samen te 
doen. In ons uiteenlopende kampaanbod met ruim 80 thema’s vindt elk kind trouwens wel iets dat perfect op zijn of haar maat 
gesneden is. 

Idee Kids kampen

Dit doet Idee Kids met deze trend!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/kampen
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Trend 1 - Conflict

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com


Klik hier en  
ontdek onze tips op
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Trend 1 - Conflict

https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-conflict/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-conflict/
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Thymen - 9 jaar  

“Ik wil lezen en mijn broers en zus willen spelen”

Trend 1 - Conflict



Zelfmarketing
2



Me 2.0”“
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Trend 2 - Zelfmarketing

Zelfmarketing of ‘personal branding’ 
is niet langer voorbehouden aan 
professionals die hun inkomsten halen 
uit hun aanwezigheid op het internet. 
Ook de gewone mens is hoe langer hoe 
bewuster bezig met het creëren van 
een sociale digitale identiteit. Zelfs 
niet deelnemen aan de sociale media 
wordt tegenwoordig aanzien als een 
doelbewuste keuze. 

Op sociale mediaplatformen als Facebook, Twitter 
en Instagram cureren we met zorg onze profielen en 
tijdlijnen. We filteren onze boodschappen, pimpen onze 
profielen en glamouriseren onze levensstijl. We volgen 
vrienden, kennissen en beroemdheden op de voet en 
spiegelen ons aan hun consumeerstijl en gedrag. Om 
duidelijk te maken wat we belangrijk vinden, verbinden 
we ons met muziek, films, slogans, boeken, clubs, 
hobby’s,... Soms lijkt het beeld dat we over onszelf willen 
ophangen belangrijker dan wie we écht zijn.

Digiboorlingen (= kinderen die zijn opgegroeid met het 
internet) gaan op een meer vanzelfsprekende manier om 

met hun online bestaan. Ze zijn het gewend om snel te 
reageren, continu informatie te verwerken en behoeftes 
meteen bevredigd te zien. 
Daardoor is hun intuïtie beter getraind en hebben ze 
er weinig problemen mee dat bedrijven, organisaties 
en overheden hun hele levenswandel kennen en erop 
inspelen. Het feit dat zij sowieso de beste manieren 
kennen om anoniem te surfen en communiceren, speelt 
natuurlijk ook mee.

Dat kinderen steeds jonger beginnen deel te nemen aan 
de sociale media is dan ook niet noodzakelijk een slechte 
evolutie. Wat legaal is, kan openlijk gebeuren, mét de 
juiste duiding en een regelgeving om de allerjongsten te 
beschermen. Op die manier kunnen ze op gezonde wijze 
leren omgaan met alle soorten digitale communicatie, 
groepsdruk en kritiek. 

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 2 - Zelfmarketing

Ieder mens vormt zijn identiteit in de eerste jaren van zijn leven, gedeeltelijk 
door aanleg en erfelijkheid, maar ook door familie, nationaliteit, opleiding, 
cultuur, geslacht, media, religie, rollen en groepslidmaatschappen. De 
laatste jaren is hier een belangrijke invloed bij gekomen: de (sociale) media. 
Kinderen komen steeds jonger in aanraking met de 
online wereld, en durven vooral tijdens de puberteit worstelen met 
het vormen van een eigen stijl, standpunt en identiteit. Een beetje extra 
begeleiding bij het ontwikkelen van een ‘sociale digitale identiteit’ is 
dan ook geen overbodige luxe.

TIP: Levend ‘wie-ben-ik?’

Speel dit spel met behulp van je Facebook-account en een verkleedkist met 
accessoires en attributen. Bekijk samen het digitale profiel van vrienden, 
familie en kennissen. Bespreek hoe zij zich voorstellen en of hun digitale 
profiel overeenkomt met hoe jullie hen kennen. Speel daarna met behulp 
van de attributen een spelletje, waarbij iedereen om de beurt een paar 
minuten tijd krijgt om zijn team te laten raden wie hij/zij is. Wie aan het 
eind van het spel de meeste personen goed geraden heeft, wint.  Op deze 
manier beseffen we beter wat er allemaal meespeelt wanneer anderen 
onze Facebook-foto’s en info onder ogen krijgen.

Videovoorbeeld.

Do it Yourself

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=CrV7Kn_9XEE


Kampen waar kinderen iets leren over zelfmarketing» 
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Trend 2 - Zelfmarketing

Op elk Idee Kids kamp wordt gewerkt aan de vorming van de identiteit van het kind. 
Wij zijn ons er goed van bewust dat ieder kind op zijn/haar eigen tempo groeit en leert, 
en dat er op onze kampen dus grote verschillen kunnen bestaan tussen leeftijdsgenootjes. 
We zorgen ervoor dat elk kind de tijd krijgt om zelf te ontdekken en te doen wat hij/zij 
daarvoor niet kon. Tijdens de kleuter- en uitpluiskampen krijgen de kinderen bijvoorbeeld 
een ‘dikke duimkaart’. Die laat weten waar het kind extra goed in is, bijvoorbeeld: ‘ik kan 
goed vertellen’, ‘ik kan goed schilderen’, ‘ik kan al helemaal alleen naar het toilet’, …

Wij vinden bovendien dat kinderen ook in de digitale wereld vertrouwen en een 
goede begeleiding verdienen. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat onze sociale 
media pagina’s goed toegankelijk én veilig zijn voor kinderen. Elke kampplaats heeft 
bovendien een eigen blog waarop monitoren en kinderen gedurende de kampweek foto’s 
en verslagjes kunnen delen. We zetten de sociale media graag op een positieve manier 
in, al waken we er tegelijkertijd over dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van ons 
samenzijn.

Tabletkamp
Met behulp van de wondere wereld van de ‘apps’ leren de kinderen veilig met het internet 
omgaan, digitale monsters boetseren, digitaal tekenen, een zelfportret bewerken, een 
animatiefilm in elkaar steken en coole games ontwikkelen. 

Dit doet Idee Kids met deze trend!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/tabletkamp
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Trend 2 - Zelfmarketing

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com


Klik hier en  
ontdek onze tips op
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https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-zelfmarketing/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-zelfmarketing/
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Boris - 4 jaar 
“Een foto van mijn familie op de computer”

Trend 2 - Zelfmarketing



DRUK
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The disease of being busy”“
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Drukdrukdruk hebben we het. Allemaal. 
Ploetermoeders, bumpervaders, starters, 
midlifers, gepensioneerden, … zelfs onze 
kinderen hebben een gevulde agenda. We 
hollen van hot naar her, jongleren met de 
combinatie werk-gezin-vrienden-hobby’s 
en hebben nauwelijks tijd om adem te 
halen. 

Toch lijkt het alsof we een groot deel van die drukte zelf 
veroorzaken, want in realiteit werken we gemiddeld 
4 uur minder dan 20 jaar geleden en hebben we nog 
nooit zoveel vrije tijd gehad. Dat we ons desondanks 
meer opgejaagd voelen dan ooit, ligt niet alleen aan 
het feit dat werkdruk en tempo opgeschroefd zijn en 
dat de grenzen tussen werk en privé blijven vervagen. 

Veel heeft ook te maken met onze drang om onze vrije tijd 
even vol te stouwen als ons werkleven. We worstelen 
ons massaal door weekendbijlages, maken cultureel 
verantwoorde citytrips, bezoeken restaurants en musea, 
en proberen de meest spraakmakende nieuwe boeken, 
tv-series en films mee te pikken. Om onze kinderen alle 

kansen te geven, selecteren we de meest relevante 
naschoolse-, weekend- en vakantie-activiteiten. 

De technologische vooruitgang en de sociale media 
spelen hier een negatieve rol in. Ze geven ons niet 
alleen het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn, 
maar ook dat wie niks onderneemt, niet interessant of 
succesvol is. Hierdoor groeit ‘het druk hebben’ uit tot een 
statussymbool. 

In een overzicht van boeiende activiteiten van vrienden 
en kennissen geven we niet graag toe dat we niks beleefd 
hebben. We worden geacht van alles leuk te vinden, en 
krijgen het onbehaaglijke gevoel dat we dingen missen 
(‘FOMO’ - Fear of missing out’) en tekort komen. Daarom 
engageren we ons voor activiteiten en kopen we spullen 
waarvoor we eigenlijk geen tijd hebben. Wat enkel nog 
meer bijdraagt aan onze frustratie.

Trend 3 - Druk

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 3 - Druk

Niet alleen ónze agenda’s, ook die van onze kinderen lopen vol. Sportclubs, muziek- 
en tekenschool, hobby’s, vriend(inn)en, huiswerk, … en dan heb je nog de sociale 
en andere media die continu voor afleiding zorgen. Er lijkt geen tijd meer te zijn 
om gewoon ‘te zijn’. Als je merkt dat je kind het hier moeilijk mee heeft, kan het 
al helpen om even stil te staan bij ‘de drukte’. Neem de kalender bij de hand en 
overloop wat er gebeurt op een typische dag of week. Probeer uit te maken welke 
activiteiten of combinaties voor stress zorgen, en of er eventueel iets geschrapt 
kan worden.

Maak elk uur / half uur van de dag een foto (opstaan, ontbijt, vertrek, 
activiteit, douche, lunch, fietstocht, scouts, vieruurtje, tv kijken, 
avondmaal, spelen, boek lezen, bad, bed, …) 
Laad de foto’s op via de gratis Flipagram-app 
Deze app zorgt automatisch voor een kort ‘filmpje-van-de-dag’. Je zal 
er versteld van staan hoe vol je dag zit!

Andere voorbeelden
Enkele stop motion voorbeelden voor gevorderden:
Het kostte adamfogg1999 2 uur en 400 foto’s om dit filmpje te maken. Bekijk het hier 
Georgia Cross zoeft als skateboard door het park in haar schoolproject. Bekijk het hier.   
Kan je kind niet de hele dag met een smartphone/tablet of fototoestel op de baan? 
De dag kan ook op een andere manier in beeld gebracht worden, bijvoorbeeld met behulp van speelgoed. Bekijk het hier.   

Do it Yourself

TIP: maak een filmpje-van-de-dag

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
https://flipagram.com
http://youtu.be/pY2uLdKTyiY
https://www.youtube.com/watch?v=B7KA3D6IiZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Em9ww-IMg0M&feature=youtu.be
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Trend 3 - Druk

Wij houden onze kinderen graag actief bezig, maar gaan hierbij nooit voorbij aan de noodzakelijke rust. Op kamp spelen we 
buiten, binnen, in groep, met twee, met veel materiaal en met vrijwel niks. We maken kunstwerken, rennen de longen uit ons 
lijf … en maken de tijd om rustig naar elkaars verhalen te luisteren. Bovendien is er op elk kamp een boeken- en striphoek 
voorzien waar kinderen zich in kunnen terugtrekken. 

Dit doet Idee Kids met deze trend!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 3 - Druk

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Klik hier en  
ontdek onze tips op

Meepraten kan via onze trendblog Trend 3 - Druk

https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-druk/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-druk/
http://ideetrendrapport.blogspot.be


27

Tina - 10 jaar 
“Tien dingen tegelijk!”

Trend 3 - Druk



WIJ = het 
nieuwe ik

4



Come together, right now
-The Beatles ”“
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Trend 4 - Wij = het nieuwe ik 

Een nieuw soort samenhorigheidsgevoel 
overwint het doorgedreven individualisme 
van de afgelopen jaren. Terwijl het internet 
grenzen blijft vervagen, creëren ‘social 
media hypes’ een nooit eerder gezien wij-
gevoel. Wie we ook zijn, wat we ook doen 
en waar we ook van houden, dankzij het 
wereldwijde web kunnen we ons koesteren 
in een gemeenschap van gelijkgestemde 
zielen. 

We delen ons hele leven met onze virtuele vriendenkring 
en krijgen ‘likes’ en ‘shares’ in ruil. Uitdagingen 
(‘challenges’) en nominaties bieden ons een manier 
om een groepsgevoel te ervaren zonder daar extra tijd 
voor te moeten inplannen. We scharen ons massaal 
achter gemeenschappelijke doelen (sportmanifestaties, 
liefdadigheidsacties, …), laten ons met plezier 
meeslepen door het groepsgevoel op evenementen als 
flashmobs en festivals, en zetten onze verbondenheid 
extra in de verf met foto’s in groep (‘groupies’) of 
op speciale locaties (‘schelfies’, ‘stemfies’, …). Via 
crowdsourcing en crowdfunding doen we beroep op 
elkaars kennis, kunde en financiële draagkracht. 

Sinds de online revolutie is het heel eenvoudig geworden 
om mensen te vinden die over veel dingen hetzelfde 
denken, in eenzelfde situatie zitten of ons tot voorbeeld 
kunnen dienen. Binnen deze warme gemeenschappen 
en in een voortdurend samenspel tussen ‘ik’, ‘wij’ en 
‘zij’, komen we echter ook steeds meer tot het besef dat 
het vrijwel onmogelijk is om nog uniek te zijn tussen de 
andere 7 miljard mensen op deze aardbol. Gewoon doen 
om bijzonder te zijn wordt de nieuwe norm.

 

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 4 - Wij  = het nieuwe ik

Een groepsgevoel is ook fijn in je eigen straat of buurt. Niet alleen omdat het leuker samenleven is als iedereen het 
met elkaar kan vinden, maar ook omdat iedereen erbij gebaat is als het sociale weefsel sterk is. Voor de hand liggende 
manieren om een verbondenheidsgevoel te stimuleren zijn een ongehaast babbeltje op straat, een barbecue, een drankje. 
Maar het kan ook creatiever, met een buiten-zit-dag (of buiten-speel-dag), een garageverkoop, een buurtfeest of een …

Zoek samen met klasgenoten en/of buurtgenoten naar een 
goeie plek voor een ‘Speelgoedruilkast’.
Hierin kan iedereen het speelgoed kwijt dat hij/zij zelf een beetje 
beu is, maar waar iemand anders nog fijn mee kan spelen. Zelf 
kan je hier terecht om speelgoed van anderen te lenen.  Zo krijgt 
je speelgoedaanbod een boost en ga je gemakkelijker samen 
spelen. Economisch, ecologisch én sociaal. Driedubbelecheck! 

Andere voorbeelden
Little Free Library voorbeeld

Do it Yourself

TIP: Speel-goed-ruil-kast

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.pinterest.com/pin/355362226822280006/
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Trend 4 - Wij = het nieuwe ik 

Kampen waar kinderen iets leren over Wij = het nieuwe ik » 

Bij Idee Kids engageren we ons graag voor onze omgeving. En die ‘omgeving’ zien we 
hierbij ruim. Zo schenken we de duizenden verloren voorwerpen waarmee we blijven zitten 
weg aan kansarme kinderen, zetten we ons jaarlijks in voor goede doelen, organiseren we 
‘iedereen telt mee’-acties tegen pesten,…  Zo leren wij én de kinderen spelenderwijs bij 
over solidariteit. Al onze kampen kosten trouwens evenveel, ongeacht organisatiekosten. 
Zo willen we iedereen de kans geven om voor zijn/haar droomkamp te gaan, zonder dat prijs 
een belemmering vormt. 

Musicalkamp
De kinderen doen stemoefeningen, leren dansen en acteren, schrijven een verhaal en liedjes, en voeren op 
het eind van de week in groep hun eigen musical op. 

Dancekamp
De kinderen krijgen dansles van een professionele choreograaf, bouwen decors en maken er samen een 
wervelende show van. 

Showbizzkamp
Een professionele muziekstudio komt ter plaatse en neemt met alle kinderen een single op. Daarna maken 
ze een videoclip en zetten ze hun kunsten op YouTube. 

Team Spirit sportkamp
Samen spelen, elkaar vertrouwen en in team werken om je doel te bereiken, staan centraal. 

Dit doet Idee Kids met deze trend!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/musical-0
http://www.ideekids.be/dance
http://www.ideekids.be/showbizztime
http://www.ideekids.be/team-spirit
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Trend 4 - Wij = het nieuwe ik

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 4 - Wij = is het nieuwe ik 

Klik hier en  
ontdek onze tips op

Meepraten kan via onze trendblog

https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-wijhet-nieuwe-ik/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-wijhet-nieuwe-ik/
http://ideetrendrapport.blogspot.be
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Hannah - 7 jaar 
“Mijn vriendinnen en ik kunnen samen alles aan!”

Trend 4 - Wij = is het nieuwe ik 



Oud = hip
5



Old-fashioned is modern“ ”



Meepraten kan via onze trendblog
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Trend 5 - Oud = hip

De vintagetrend die een paar jaar geleden 
ingezet werd, wint de komende tijd alleen maar 
aan momentum. Nostalgische thema’s zullen 
onze levensstijl, mode, interieurontwerp en 
media dus nog wel even blijven domineren. 
Van handwerken over oud speelgoed en 
ambachten, tot vintage jurken en meubels – 
retro is nog altijd hip.

Breien, naaien, je eigen groenten kweken, 
gezelschapsspelletjes spelen, tweedehands 
kledingstukken en meubels pimpen, … het zijn activiteiten 
die de laatste jaren hoe langer hoe meer in opmars zijn. 
Maar waar ze tot nu toe beperkt waren gebleven tot een 
kleine – maar heel zichtbare groep ‘hipsters’ – volgt nu 
ook de grote massa. Denk maar aan de Panini-stickergekte 
van afgelopen zomer.

Het succes van retro heeft ongetwijfeld te maken met de 
economische crisis en ons groeiend ecologisch bewustzijn. 
Kringloopwinkel- en rommelmarktkoopjes zijn lang niet 
zo duur maar stukken duurzamer dan nieuwe producten. 
De buikriem aanspannen betekent ook vaker thuisblijven, 
waardoor activiteiten die eind jaren ’90 als ‘ouderwets’ 

bestempeld werden (bv. breien, naaien, … ) een comeback 
maken. 

Anderzijds is er ook een drang naar het bekende en 
een smeulende nostalgie naar ‘simpelere tijden’. We 
worden overspoeld met nieuwe spullen, technologieën 
en informatie, en zoeken een houvast in ‘tastbare’ en 
niet-technologische dingen. Met behulp van unieke 
stukken uit het verleden creëren we veel gemakkelijker 
een persoonlijk gevoel voor stijl dan met de massaal 
geproduceerde confectie van internationale merken. Ook 
oude ambachten (bv. pottenbakken, schrijnwerken, …) 
winnen weer aan populariteit.

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 5 - Oud = hip

Waar wij het in onze jeugd raar zouden hebben gevonden om ‘kleren van iemand anders’ te dragen, vinden de kinderen 
van vandaag het de normaalste zaak van de wereld. Recycleren is niet alleen lief voor de portemonnee, maar wakkert 
ook de creativiteit aan. Van oude spullen uit de kringloopwinkel of van de rommelmarkt kan je met behulp van wat verf, 
knutselmateriaal of naaigerei vrij snel en gemakkelijk een persoonlijk stuk maken.

Van karton tot lampion voorbeeld

Duik samen met je kind in de speelgoedkoffer en bekijk welk speelgoed 
een nieuw leven zou kunnen gebruiken. De voorbeelden en tips op het internet zijn eindeloos:
Keer een knuffelbeer binnenstebuiten en naai hem opnieuw vast. Zo krijg je een nieuwe knuffel!
Combineer verschillende speelgoedfiguren tot een nieuwe fantasiefiguur.
Maal een mobiel voor je nieuwe broertje of zusje met behulp van oud speelgoed.

Je kan speelgoed natuurlijk ook gewoon een nieuwe functie geven:
Vliegtuigen of auto’s kunnen dienen als muurdecoratie.
Plastic diertjes in een hippe kleur kunnen gebruikt worden als boekensteun of servethouder.
Van Lego-mannetjes kan je juwelen maken.

Do it Yourself

TIP: Speelgoed pimpen!

Andere voorbeelden

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.pinterest.com/ideekids/projectkamp-van-karton-tot-lampion/


Meepraten kan via onze trendblog
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Trend 5 - Oud = hip

Kampen waar kinderen iets leren over oud = hip» 
Idee Kids start vanaf 2015 een nieuwe samenwerking op met Domein Bokrijk. Op deze bijzondere locatie kunnen we een 
unieke sfeer creëren en een superinteressant programma aanbieden. Tijdens de speciale Bokrijk-kampen maken de kinderen 
spelenderwijs kennis met ons erfgoed en wordt er ontdekt wat er in het verleden rond het gekozen kampthema beleefd werd.

100 jaar terug in de tijd
Ons droomkamp van 2015, bedacht door Maija Mans. Van oude spelletjes als bikkelen, 
muurkaatsen, hoefijzerwerpen en klompenparcours tot authentieke ambachten als 
weven, potten draaien en vilten. 

Toveren met de tijd
We maken een tijdsprong en komen elke dag in een andere tijd én in een ander deel 
van Bokrijk terecht! We ontdekken de lievelingsspelletjes van onze grootouders en de 
ambachten van vroeger, maken testritten op oude fietsen en laten ons inspireren door 
rock-‘n’-roll.

Dit doet Idee Kids met deze trend!

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/100-jaar-terug-de-tijd
http://www.ideekids.be/toveren-met-tijd
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Trend 5 - Oud = hip

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 5 - Oud = hip

Klik hier en  
ontdek onze tips op

Meepraten kan via onze trendblog

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-oud-hip/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-oud-hip/
http://ideetrendrapport.blogspot.be
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Trend 5 - Oud = hip

Casper - 9 jaar 
“Oude Furby (12 jaar oud) speelt met mijn nieuwe 
Furby (Boom)”



Robottijdperk
6



All systems go!“ ”



Meepraten kan via onze trendblog
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Trend 6 - Robottijdperk

Robots doken eerst op in de militaire 
sector en werden vervolgens ingezet voor 
het uitvoeren van industriële klussen. 
Nu is er een volledig nieuwe generatie 
op komst, bereid om huishoudelijke 
taken, onderhoud en educatieve of 
recreatieve activiteiten op zich te nemen. 
De huishoudrobot, de humanoid, het 
robotdier, de speelgoedrobot, de service 
robot, de zorgrobot … het behoort allemaal 
tot de mogelijkheden. 

Zo kan je nu al volop robothondjes en –dino’s kopen 
als gezelschap voor je kids, worden shoppers in 
Japan aangesproken door robotbediendes, is er een 
restaurantketen in Singapore die drones inzet voor de 
bediening, en doet de schattige Franse humanoïde Nao 
dienst in klaslokalen, terwijl zijn zusje Zora furore maakt 
in de zorgsector. Onderzoekers in Korea hebben een 
tweebenige robot ontwikkeld die een snelheid van 46 
kilometer per uur haalt. Mediamogul Google heeft vorig 
jaar 8 van ’s werelds grootste Amerikaanse en Japanse 
robotbedrijven overgenomen. En producten als Arduino 
en Lego Mindstorm leggen de lat heel laag om zelf 
robots te bouwen.

De bedenksels van Isaac Asimov en filmrobots als de 
Transformers, C3PO en de Terminator deden echte robots 
lange tijd verbleken. Maar dankzij de technologische 
evolutie op het gebied van sensoren, chips, artificiële 
intelligentie, mechatronica, evenwichtssystemen 
en de cloud slagen we er nu toch eindelijk in om een 
eeuwenlange menselijke droom werkelijkheid te maken: 
een evenbeeld van onszelf creëren dat voor ons kan 
denken en dóen. 

Aan universiteiten en in onderzoekscentra over de hele 
wereld wordt momenteel gewerkt aan de grootschalige 
integratie van robots in onze maatschappij. Het lijkt een 
ideale wereld waarin we ons ontlasten van vervelende 
arbeid. Hoe het zit met de mensen wiens arbeid 
‘overbodig’ gemaakt wordt door robots, blijft enkel nog 
de spannende vraag.

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 6 - Robottijdperk

Via klasrobots als Nao, initiatieven als de CoderDojo (waar kinderen gratis kunnen leren programmeren) en speelgoed 
als Lego Mindstorm kunnen kinderen spelenderwijs de wereld van de robots leren kennen. En dat is een positieve 
ontwikkeling. Robotica en programmeren zullen onmiskenbaar deel gaan uitmaken van de toekomst van elk kind. Hoe 
vroeger kinderen weten hoe ze werken, hoe beter

Benodigdheden: 1 batterij, 3V motor, uitgevouwen paperclips, 2 witte kralen met een zwart 
puntje, oude tandenborstels, karton, ijzerdraad, lijm.
Werkwijze: 
Lijm motor en batterij aan elkaar.
Zorg ervoor dat de metalen contacten bovenop zitten.
Lijm de kralen erop.
Maak poten van oude tandenborstels.
Maak armen van paperclips.
Maak de armen vast aan de motor.
Verbind de armen met de batterij.
Lijm de ogen vast.
Go! 

Do it Yourself

TIP: Bouw je eigen batterijrobot

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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48Technologiekamp
Samen met lesgevers van de Techniek- en wetenschapsacademie gaan we op 
schattenjacht met een GPS, steken we een computer in elkaar, lanceren we een 
zelfgebouwde raket en programmeren we robots. 

Tabletkamp
Kinderen leren zelf programmeren en maken hun eigen game, in samenwerking 
met Mediaraven.

Trend 6 - Robottijdperk

Kampen waar kinderen iets leren over ROBOTICA» 

Dit doet Idee Kids met deze trend!

Wij staan volledig achter het motto ‘Bijleren is fun’. Tijdens elk kamp dagen we kinderen dan ook uit om creatief te zijn en 
hun fantasie te gebruiken. Ze mogen zich helemaal uitleven, want net op die momenten zijn kinderen leergieriger dan ooit. 
De nieuwe dingen die ze spontaan leren, vergeten ze nooit meer.

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/technologiekamp
http://techniekenwetenschapsacademie.be
http://www.ideekids.be/tabletkamp
www.Mediaraven.be
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Trend 6 - Robottijdperk

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com


Trend 6 - My personal robot

Klik hier en  
ontdek onze tips op

Meepraten kan via onze trendblog
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https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-het-robottijdperk/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-het-robottijdperk/
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Ella - 6 jaar 
“Vrolijke robot vrienden”



Happy
7



Clap along if you feel like happiness is the truth“ ”- Pharell Williams



Trend 7 - Happy

54

Meepraten kan via onze trendblog

Vrolijkheid en positivisme lopen 
steeds meer als een rode draad door 
entertainment en dagelijks leven. Geluk 
staat centraal, en we vinden het in de 
kleine dingen. Onder het motto YOLO 
(‘You Only Live Once’) geven we onszelf 
de toestemming om te genieten van het 
leven, welke obstakels we op ons pad ook 
mogen vinden. 

Pharrell Williams is ‘Happy’ en met hem de hele wereld. 
Social media ‘challenges’ als ‘100 Days of Happiness’ en 
‘Growing in Gratitude’ zetten ons aan om dagelijks stil 
te staan bij wat ons gelukkig of dankbaar maakt. Met 
behulp van ‘love bombs’ steken we anderen een hart 
onder de riem. Onder invloed van ‘internetmemes’ als 
‘thingswithfaces’ en ‘googly eyes on things’ gaan we op 
zoek naar humor in onze eigen omgeving. 
Op het internet zijn het vooral grappige filmpjes die viraal 
gaan, terwijl het positivisme op papier gecultiveerd 
wordt door magazines als Flow en Happinez. Uitspraken 
als ‘Good morning gorgeous’; ‘Keep calm and carry on’; 
‘Here comes the sun’ en ‘Don’t Forget to smile today’ 
duiken overal op. 

En ook in mode- en lifestyletrends is positiviteit, 
vrolijkheid en durf merkbaar: opkomende trends op 
het gebied van kleur en design stralen optimisme en 
herbronning uit.  

Deze trend laat een duidelijke reactie zien op de 
economische crisis. We proberen om het geluk te vinden 
in de kleine dingen, door ons te richten op wat geen geld 
kost, maar ons wél een fijn gevoel geeft. Geluk wordt 
daardoor terug meer een kwestie van ‘voelen’ en ‘zijn’ 
dan van ‘kopen’. Plezier, passie en persoonlijke vrijheid 
winnen het weer van financieel succesvol zijn. Geniet 
van het leven, stop met zeuren en ‘Be more of what 
makes you happy’ is het nieuwe motto. 

http://ideetrendrapport.blogspot.be
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Trend 7 - Happy

Schrijf of teken samen met je kind het leukste moment van de dag op een briefje en stop dit 
in een pot. Op het einde van de week of het jaar is het heerlijk om al die vrolijke momenten 
opnieuw te beleven.

#glimlachgarantie

Veel jongeren zijn allergisch geworden voor gezeur of overdreven ernst. Als geen ander beseffen ze de macht van de 
vrolijkheid. Ze ontwikkelden een eigen soort humor, waar vorige generaties vaak niet de lol van inzien. Vlaams trendbureau 
Trendwolves doopte deze trend ‘lolology’, ‘de ideologie van lachen, plezier en spelen’. Volgens hun bevindingen staat in 
het leven van jongeren ‘fun’ meer dan ooit centraal.  

Do it Yourself

TIP: De vrolijke-noot-pot

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
https://twitter.com/hashtag/glimlachgarantie
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Fun at the beach & Plaisir a la plage
Engels of Frans leren wordt nog stukken leuker als je het doet op een droomlocatie aan zee. 
Vergeet het klaslokaal, maak kennis met Cadzandië, waar je nog in bomen kan klimmen, 
haaientanden zoeken, krabben vangen, in de branding surfen, bij het kampvuur zitten en in 
een tent slapen … terwijl je héél veel opsteekt! Leren is nog nooit zo leuk geweest! 

Kampen waar kinderen iets leren over HAPPY» 

Dit doet Idee Kids met deze trend!
Wij houden de funfactor bij elk kamp zo hoog mogelijk. Wij geloven in spelenderwijs bijleren door te experimenteren, 
ontdekken en beleven. Een grote verbeeldingskracht vinden wij hierbij vooral gezond. Daarom mogen kinderen zich op kamp 
helemaal inleven in een echt of fictief personage. Anders gezegd: in ons kabouterbos wonen kabouters. En bij ons heeft 
iedereen recht op zijn happy end. Op die manier worden ze allemaal met de glimlach groot.

Trend 7 - Happy

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/engels-taalkamp-fun-beach
http://www.ideekids.be/dierenverzorgerskamp-0
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Trend 7 - Happy

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com


Klik hier en  
ontdek onze tips op

Meepraten kan via onze trendblog
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Trend 7 - Happy

https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-happy/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-happy/
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 7 - Happy

Aziyat - 13 jaar 
“Samen gelukkiger”



Better bodies
8
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It is health that is real wealth

”“ – Mahatma Gandhi



Meepraten kan via onze trendblog
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Trend 8 -  Better Bodies

In de gezondheidszorg is een nooit eerder 
geziene revolutie op til. Het samenspel 
tussen technologie, geneeskunde, 
consumentenaanbod, foodhype en ons 
eigen enthousiasme bereikt binnenkort 
nieuwe hoogtepunten en zal ons in staat 
stellen om bewuster dan ooit bezig te zijn 
met ons lichaam en langer dan wie ook te 
leven. 

Apps op wearables en smartphones registreren elke 
beweging – inclusief die van ons hart en bloed, ooglenzen 
geven informatie over onze bloedsuikerspiegel, met 
behulp van 3D printers maken we binnenkort reserve-
onderdelen op maat en versleten organen kunnen 
worden geregenereerd uit nieuwe cellen. 

Slimme gegevensverzameltechnieken, voortdurende 
monitoring en beter beschikbare informatie zullen 
de gezondheidszorg zoals wij die nu kennen volledig 
heruitvinden. Zo zal 80% van het huidige werk van onze 
dokters in de nabije toekomst overgenomen worden 
door slimme hardware, software en tests. Zelf zal de 
gemiddelde arts of verpleegkundige leren presteren op 
het niveau van huidige specialisten.

Daarnaast begint de gezondheidsrage ook op lifestyle- en 
maatschappelijk gebied alomtegenwoordig te worden. 
Ons zittende bestaan en de vervagende leeftijdsgrenzen 
zetten ons aan tot actieve vrijetijdsbestedingen en 
een betere zorg voor ons lichaam. ‘Start to run’- en 
andere sporthypes winnen nog altijd aan populariteit, 
terwijl de alomtegenwoordige drukte ervoor zorgt dat 
onthaastingstechnieken als yoga, pilates en meditatie 
bij de grote massa meer en meer weerklank vinden. 

Terwijl ‘gezonde’ kookboeken de markt beginnen 
te domineren, breidt het aanbod aan verantwoord, 
biologisch en duurzaam voedsel elke dag uit. Hierdoor 
gaan we gemakkelijker over tot het aanpassen van 
ons eetpatroon, zoals het verminderen of stoppen van 
de vleesinname, herwaarderen van ‘vergeten’ en niet-
gemanipuleerde groenten, en gebruiken van superfoods 
en natuurlijke geneesmiddelen.  

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Trend 8 - Better Bodies

Hoewel de digitalisering ons veroordeelt tot een steeds minder actief bestaan, hebben we in onze vrije tijd nog nooit 
zoveel inspiratie, hulpmiddelen en aanmoediging gekregen om bewust met onze conditie en lichaam bezig te zijn. Lopen is 
een groepssport geworden, fit blijven een voorwaarde om nog mee te kunnen in deze snelle en stressy tijden. De behoefte 
aan rust en evenwicht die daardoor ontstaat, doet ons grijpen naar een energetische voeding en ontspannende sporten 
als yoga en pilates. 

Do it Yourself

TIP: 5-stukken-fruit-&-groenten-per-dag kalender

Meepraten kan via onze trendblog
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Gebruik onze gratis afdrukbare 5-stukken-fruit-en-groenten-per-dag kalender om met het hele 
gezin op een leuke manier stil te staan bij de dagelijkse fruitinname. Eenmaal je begint te 
tellen, wordt het eten van fruit en groenten een uitdaging.

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Gehaktballenkamp
Kinderen ontdekken welke weg ons vlees aflegt en leren ze het belang van seizoensgroenten.

Reis door je lichaam
De allerkleinsten leren uit welke delen hun lichaam bestaat.

Supermodellenkamp
Dit kamp draait in tegenstelling tot wat je zou verwachten NIET om het uiterlijk, maar om ‘je 
goed voelen in je vel’. 

Kampen waar kinderen iets leren over Better Bodies» 

Dit doet Idee Kids met deze trend!
Gezondheid is een van onze stokpaardjes. Het liefst van al nemen we onze kampkinderen mee naar buiten, waar ze volop 
kunnen bewegen en spelen. Maar ook binnen zorgen we er op een creatieve manier voor dat ze actief bezig blijven. 
We lassen bovendien regelmatig een pauze in, waarbij we even tijd maken voor een gezond tussendoortje. Daarnaast is onze 
favoriete frisdrank kraantjeswater. 

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
http://www.ideekids.be/balls-en-glory-gehaktballenkamp
http://www.ideekids.be/reis-door-je-lichaam
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www.ideekids.be

www.ideekids.be
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http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
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Klik hier en  
ontdek onze tips op
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Trend 8 - Happy

http://trendrapport2015.blogspot.com
http://trendrapport2015.blogspot.com
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-better-bodies/
https://www.pinterest.com/ideekids/trendrapport-2015-better-bodies/
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Trend 8 - Happy

Mathieu - 6 jaar 
“Lekker slapen en dromen van een goal maken :)”



Björn Accoe Algemene coördinatie Idee Kids & Idee Fiks

Ann Van Doren Algemene coördinatie Idee Kids 

Silvie Bonne Communicatie- & creatief coördinator Idee Kids

Tine De Herdt Sales en externe communicatie Idee Fiks

Isabelle De Nil Communicatie medewerker Idee Kids

Maaike Trommelmans Recruterings medewerker Idee Kids

Nele Giebens Recruterings medewerker Idee Kids

Merel Grootswagers Postgraduaat trendwatching

Zoë Fack   Pedagogiek van het jonge kind

Sarah Masschelein Marketing medewerker Partena

Alle ideeën werden in woorden gegoten door Birgit Krols (freelance copywriter & ideeënbroedster). Lay-out 
voorzien door Sarah Delvaux (illustrator & grafisch vormgever) en foto’s genomen door Silvie Bonne (fotograaf & 
creatief coördinator Idee Kids). 

 

Dankwoord

Klik op de naam voor 

meet, greet & tweet!

De basis van dit trendrapport kwam tot stand tijdens een creatieve dag onder begeleiding  
van Karl Raats (verspreider professionele creativiteit). Volgende mensen leverden inspiratie:

https://twitter.com/ideefiks
https://twitter.com/annvandoren
https://twitter.com/_vie_
https://twitter.com/tinedeherdt
https://twitter.com/isabelledenil
https://twitter.com/MaaikeTr
http://ideekids.be/
https://www.linkedin.com/pub/merel-grootswagers/34/235/17a/nl
https://twitter.com/LifeIsShortx33
https://twitter.com/S_Masschelein
https://twitter.com/birgitkrols
www.tartelette.be
https://twitter.com/_vie_
https://twitter.com/KarlRaats


twitter.com/Ideekidskampen https://twitter.com/ideefiks
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