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CLUSTER 1/USERS

De eerste cluster in deze trendanalyse 
bestaat uit het feit dat er nog altijd steeds 
meer vanuit de eindgebruiker zelf gaat 
gebeuren. Applicaties en technieken 
vragen om een invulling door de gebruiker.  
Het draait om interactiviteit, het gebeuren 
in groep (zoals co-creation, crowdsourcing, 
enz.). Het staat zeker vast dat de input van 
de gebruiker op verschillende manier tot 
stand kan komen.  Maar angst voor sociale 
media en downsizing van communities kan 
echter een gevaar betekenen voor de hui-
dige structuur en innovatie van de sociale 
netwerken en daarbuiten.

Na analyse van de presentatie ‘The Creative 
Internet’ en trendrapporten van Netlash, eMarketer 
en Dave Chaffey, werd een synthese van de voor-
naamste trends op het web visueel weergegeven. 
Trends werden in clusters verdeeld om een over-
zichtelijke visualisatie te bewerkstelligen. De een-
voud van de weergave was hierbij een streefdoel. 
De categorisering die als vooronderzoek hieraan 
vooraf is gegaan, valt te raadplegen in bijlage. 

De tweede cluster in de trendvisualisatie draait om 
apparaten die we gaan gebruiken. Het is op dit 
moment al een grote trend, maar zal nog uitdeinen. 
De aanbieders van de smartphones, de iPad en 
andere e-readers zullen hun verkopen nog meer 
zien stijgen. Processoren zoals Snapdragon zullen 
onze hardware verder optimaliseren.
Maar behalve handheld devices zijn er ook bij de 
grotere apparaten ontwikkelingen. Allerlei tech-
nieken vinden hun weg naar dagelijkse producten 
zoals bijvoorbeeld de auto. 

CLUSTER 2/DEVICES

Binnen de technische cluster vinden we vooral de 
sociale media campagnes en de integratie van 
sociale media op verschillende manieren.  Door 
de verdere ontwikkelingen van Google worden 
hun applicaties geïntegreerd in vele apparaten en 
websites.  Nu is het bijvoorbeeld nog wachten op de 
volledige integratie van HTML 5, de nieuwe webtaal, 
die integratie makkelijker gaat maken. 
Dankzij de nieuwe technieken komt het reële en het 
virtuele korter bij elkaar.  We gaan nog meer digitale 
inhoud omzetten naar een fysieke verschijning.
Maar vooral de cloud wint steeds aan invloed. Het 
internet en uitbreiding van de bandbreedtes en snel-
heden zorgt ervoor dat er in de toekomst volledige 
bedrijfsprocessen zich op het internet afspelen.    

CLUSTER 3/TECHNICS

CLUSTER 5/
DATA

De voorlaatste cluster betreft applica-
ties die techniek verbinden met de 
consument. Er worden dag in dag uit 
meer en meer applicaties ontwikkeld, 
en steeds meer online toepassingen. 
Vooral sociale media en location 
based applicaties zijn in trek. In de 
toekomst gaan we meer en meer 
betalingen kunnen uitvoeren via dit 
systeem. Maar ook de applicaties 
gebruiken om steeds verbonden te 
zijn met onze interesses. 

Het gebruik en de analyse van data is een cruciale 
factor van het web. Het is voor elke webmaster en 
marketeer interessant om verschillende data te 
verkrijgen over het surfgedrag. 
De trend verlegt zich ook naar het feit dat de gewone 
surfer op zoek is naar data. En liefst gevisualiseerd. 
Dankzij allerlei applicaties, technieken en apparaten 
kan veel informatie in real-time bezorgt worden. 
Het struikelpunt omtrent data is dat door de combina-
tie van aanbieders en ontwikkelaars er een discussie 
is ontstaan over eigendom. In de toekomst gaat 
informatie nog meer waard worden, dus verwacht ook 
maar hevigere discussies hieromtrent. 

CLUSTER 4/APPLICATIO
NS
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BIJLAGE & SLOTBESCHOUWING
Hoe zijn we tot dit trendplan gekomen? Om onze ongelofelijke door-
dachtheid en analysetechnieken aan te tonen werd bij deze driedelige 
pdf-reeks een excel-werkmap gevoegd. Op deze manier bent U als 
lezer in staat de clustering van dichtbij mee te maken alsook ter be-
schikking te staan van de gebruikte en aanpasbare tabellen. 
 
Indien u om welke reden dan ook deze werkmap niet ter beschikking 
heeft, of als u een vraag heeft over deze trendvisualisatie, gelieve dan    
contact op te nemen met:
 
jordi.willekens@hotmail.com
of
maarten.breda@gmail.com


