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Inleiding

I n d i t o n d e r z o e k s v e r s l a g w o r d e n 
verschillende onderzoeken en analyses 
beschreven die uiteindelijk leiden naar een 
conceptontwikkeling. Dit houdt in dat alles 
wat er gedurende het afgelopen half jaar is 
gebeurd is meegenomen in de uitwerking 
van het onderzoek, naast alle analyses. Het 
toont aan welke ontwikkeling er voor Trendy 
Products belangrijk is. 
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Onderzoek 
!
Onderzoeksvraag: 
Hoe kan Trendy Products binnen de bestaande afnemers 
de omzet vergroten?  !
Deelvragen: 

- Wat zijn de bestaande afnemers? Voor ZEE en voor  
Xala en in welke segmenten zijn deze onder te 
verdelen? 

- Wat zijn de prospects?   
- Hoe kunnen de producten van Xala toegankelijker  

worden gebracht?  
- Wat is de mainstream consument van Xala en ZEE?  

(In welke belevingswereld bevinden deze potentiële 
klanten zich volgens het BSR-model van Smart-
agent) 

- Wat voor invloed heeft dit op Trendy Products? (Hoe  
kan Trendy Products hier op inspelen) 

- Wat zijn trends die van betekenis kunnen zijn voor  
Trendy Products, Xala en ZEE? 

- Wat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van  
betaalbaar design? !!

Onderzoeksmethode  
Algemeen trendonderzoek, specificeren op het gebied van 
living. Wat zijn op dit moment relevante ontwikkelingen op 
het gebied van betaalbaar design?  
Onderzoek doen naar Trendy Products, Xala en ZEE, dit 
houdt in; marktonderzoek, brancheonderzoek en 
mentaliteitsonderzoek. De mentaliteitsgroep zal geplaatst 
worden in het BSM-model van Smart-agent. En binnen 
Trendy Products moet gekeken worden naar de afnemers 
en de prospects.  !
Het is belangrijk dat er zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek wordt gedaan.  !
Na aanleiding van deze onderzoeken zal er een 
conceptontwikkeling gemaakt worden die aansluit op de 
vraag hoe Trendy Products binnen de bestaande afnemers 
de omzet kan vergroten. Om tot dit conceptontwerp te 
komen wordt er gebruik gemaakt van verschillende 
divergerende brainstorm-, en convergerende technieken.
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Trendy Products Online sales agency !
Trendy Products is exclusief online sales agency van de 
merken Xala en ZEE in Nederland.  
De webshop www.trendyproductsonline.nl is de dealer 
webshop, waar de winkelier zijn producten kan bestellen.  !
Trendy Products spot mooie en functionele musthaves 
voor huis en tuin. De klanten zijn: woonwinkels, 
woonaccessoire winkels, bloemisten, interieurinrichters en 
de tuinsector.  !
Missie 
Design bereikbaar maken voor een breed publiek en laten 
zien dat een functioneel product ook mooi kan zijn. !
Xala en ZEE vallen beide in verschillende branches. 
Hierdoor zijn de afnemers ook te verdelen. Hieronder een 
overzicht van de bestaande afnemers in percentage van 
de branches.  !
De bestaande afnemers van ZEE in percentages:  
54% Home & Gift Branche 
46% Tuin Branche  !
De bestaande afnemers van Xala in percentages: 
77,5% Home &Gift Branche 
22,5% Tuin Branche 

Historie 
Janneke Meeuwis heeft het bedrijf Trendy Products Online 
Sales Agency opgericht nadat ze zelf de Lungo tegen was 
gekomen in een Popupstore in het Belgische Knokken. Na 
onderzoek bleek dat het product niet in Nederland te 
verkijgen was. Janneke was zo enthausiast geworden dat 
ze contact heeft opgenomen met het bedrijf (Xala) en heeft 
er voor gezorgd dat het merk ook in Nederland te 
verkrijgen zou zijn. Wat Janneke vooral aanprak in de 
producten van Xala was dat het design producten waren 
die funtioneel zijn en ook nog eens betaalbaar. In het begin 
was de naam van het bedrijf van Janneke Vagantisch BV, 
dit werd later Trendy Products Online.  !
Na het merk Xala kwam het merk ZEE in beeld. Deze 
producten sluiten goed aan bij de producten van Xala. Ze 
zijn ook designwaardig, betaalbaar en functioneel.  !
Janneke Meeuwis is de eigenaar van Trendy Products en 
ze werkt alleen op haar kantoor in Tilburg. Er wordt nauw 
contact gehouden met het hoofdkantoor van XALA en 
ZEE, en de distrubuteur van XALA, Croix Chatelain.  

http://www.trendyproductsonline.nl
http://www.trendyproductsonline.nl
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Xala 
Musthaves for home and garden !
Wie is Xala 
Xala is een jong Belgisch label dat functioneel design ontwikkelt. Betaalbaar, 
hebberigmakend, recycable, designwaardig en humorvol zijn haar 
kernwaarden. De producten worden in samenwerking met Belgische en 
Nederlandse ontwerpers ontwikkeld. De Xala collectie is made in Holland/
Belgium en als het even kan ook van eco-friendly materiaal.  !
Gebruiksvoorwerpen die voorheen werden weggestopt in de schuur krijgen 
nu een prominente plaats binnen- of buitenshuis. De collectie van Xala is 
veelzijdig, deze bestaat onder andere uit rubberen bloempotten, regentonnen 
en mooie emmers.  
  
Xala maakt graag gebruik van opvallend materiaal zoals gerecyclede PET 
flessen, gerecycled rubber van trekkers of het milieuvriendelijke rubber SEBS. 
Xala bewijst dat functioneel duurzaam, milieuvriendelijk, betaalbaar en 
bovenal leuk kan zijn. Xala wordt verkocht in lifestyle winkels, conceptstores, 
museumshops, warenhuizen, designshops, bloemisten en tuincentra.   !
Visie 
A collection of well designed products for your home and garden. Xala has the 
ambition to put a smile on your face.  !
Missie 
Met goede vormgeving nuttige producten ontwikkelen voor huis en tuin, om 
die te verdelen in winkels voor doe-het-zelf en tuin. Dat in samenwerking met 
Belgische en Nederlandse designers.  !!

Kernwaarden 
- Functioneel 
- Betaalbaar 
- Humorvol 
- Hebberigmakend 
- Designwaardig 
- 100% recyclable 
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Producten van Xala !
-Lungo  
-Butler 
-Bowli 
-Drop Bucket 
-Credenza 
-Flex Pot 
-Flex Match 
-Waps 
-Think 
-Talk 
-Biosphere  
-Logster 
-Olly 
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ZEE 
Water in colour !
Er zijn al vele jaren haspels op de markt, naar deze zijn allemaal hoofdzakelijk ontworpen voor praktische doeleinden. ZEE 
heeft als hoofddoel het maken van mooi uitziende haspels. Door te werken in ‘unicolour’ krijgen de haspels een 
designwaardige look.  
Daarnaast is kwaliteit belangrijk. Door gebruik te maken van ABS materiaal voor de behuizing en te zorgen voor kleurvastheid 
door UV stabilisatoren hebben de haspels een goede kwaliteit.  !
Een geheel nieuwe productlijn met onder andere sprinklers, tuindouches en accessoires is op dit moment in ontwikkeling.  !
Producten van ZEE 

- Haspel Mirtoon (verkrijgbaar in een lengte van 10 of 30 M) 
- Tuinslang set Sidra 
- Tuindouche Levantine  !

Alle producten zijn te verkrijgen in de vier uni-kleuren van ZEE; pink, green, black and white.  
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Branche onderzoek 
!
Branches waar Xala en ZEE tussen passen: 

- Design Branche 
- Home & Gift Branche 
- Tuin Branche !

Xala en ZEE vallen beide in verschillende branches. Hierdoor zijn 
de afnemers ook te verdelen. Hieronder een overzicht van de 
bestaande afnemers in percentage van de branches.  !
De bestaande afnemers van ZEE in percentages:  
54% Home & Gift Branche 
46% Tuin Branche  !
De bestaande afnemers van Xala in percentages: 
77,5% Home &Gift Branche 
22,5% Tuin Branche !
Een enkel geval valt naast Home & Gift ook in de Design Branche. 
Maar dit is zo minimaal dat het niet benoem waardig is. Ook de 
koppeling van twee sectoren komt vaak voor. Het product kan 
vallen onder de Home & Gift Branche een tegelijk in de Design 
Branche passen.  !
De bovenstaande afnemers zijn ook nog onder te verdelen in 
fysieke shops en webshops.  
De grootste afnemer van webshops is Fonq.nl  !!!

Ontwikkelingen woning- Home & Gift branche 
Een trend die op dit moment speelt in de woning 
branche is de origami trend; papier, textiel hout 
en metaal worden omgetoverd tot 3D-objecten. 
Veel is geometrisch en abstract.  !
Oliver Heath laat in zijn boek Eco chic wonen een 
living trend zien die is opgebouwd rondom 
technologie, natuur en vintage.  !
Oliver laat zien hoe je met behulp van de 
nieuwste technologieën in combinatie met 
duurzame materialen en het recyclen van 
meubels een geheel nieuw en modern interieur 
kunt creëren, volgens bol.com  
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Op de woonbeurs 2014 waren twee duidelijke stromingen zichtbaar.  De stand van 
101 Woonideeën en Ariadne at Home waren licht en open, met een lief karakter 
terwijl de stand van VT Wonen juist gebruik maakte van donkere kleuren, wat een 
stoer karakter geeft. Deze tweedeling is verder doorgevoerd door de hele beurs. 
Opvallend waren de vele planten, vooral vetplanten en cactussen en de kleur 
groen.  
Studenten van Nimeto stonden met een jeansatelier op de beurs. Ze maakte van 
oude jeansstof woonproducten. Ook dit zorgde voor een donkerdere look met een 
stoer karakter.  !

Ontwikkelingen tuinbranche  
De tuinbranche heeft last van de online consumentenbesteding. De 
traditionele manier van een tuincentrum runnen gaat verdwijnen. De 
consument krijgt via fysieke winkels al jaren lang hetzelfde aangeboden en 
zoekt (online) naar nieuwe dingen. Tuincentra zullen zich slim moeten 
positioneren en zich onderscheiden van het standaard aanbod. Zo zal er 
moeten worden ingespeeld op de wens van de consument. In dit nieuwe 
tijdperk speelt de verkoopmedewerker een cruciale rol in het behalen van 
succes. Kennis is macht en dit zal moeten worden ingezet. Winkelen moet 
een beleving zijn.   !
Aan het begin van de 21ste eeuw is de tuinsector steeds meer een 
geworden met de livingsector. De tuin is een verlengstuk van de 
woonkamer geworden. Mensen leven een ‘lifestyle’ en passen daar hun 
leefomgeving op aan. Tuincentra spelen hier op in door alle aspecten van 
deze lifestyle aan te bieden. Steeds meer ontwikkelt een tuincentrum zich 
tot een complete retailer voor huis en tuin. Dit leidt uiteindelijk tot 
branchevervaging. 

Stand VT Wonen, woonbeurs oktober 2014

Stand Ariadne at Home, woonbeurs oktober 2014
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Concurrentie onderzoek 
XALA  
XALA is als merk moeilijk met een ander merk te vergelijken. Wat ze 
doen is erg uniek. Musthaves voor huis en tuin, design maar 
betaalbaar. Ook de producten waar XALA gebruik van maakt zijn uniek 
en worden door anderen niet gebruikt.  
De losse producten van XALA zijn wel met andere producten te 
vergelijken, toch maakt het materiaal van de producten van XALA dit 
moeilijk, omdat ze werken met materiaal wat 100% afbreekbaar is.  !
Muuto, en dan vooral de hanglamp is te vergelijken met XALA. Zelf 
schrijven ze op de site ‘het bewijs dat design niet extravagant hoeft te 
zijn’, wat ook een belangrijk punt van XALA is. De gekleurde kabel is 
rubber, en in verschillende kleuren te verkrijgen.  !
Rubber Vase, designed door Henriette Melchiorsen voor Menu, een 
Deens merk. Deze vaas komt qua materiaal overeen met de 
producten van XALA, maar ook de felle vrolijke kleuren zorgen voor 
een overeenkomst. De prijs van deze vaas ligt wel wat hoger dan de 
producten van XALA. Ze geven ook aan dat hij ontbreekbaar is, en dus 
handig voor als er kleine kinderen in huis wonen. Dit is ook wat XALA 
met de FLEX POT wil uitdragen. !
Royal VKB lijkt qua look en feel nog het meest op XALA, de 
producten hebben verschillende overeenkomsten. Een aantal 
producten van Royal VKB zijn onbreekbaar en gemaakt van siliconen 
rubber. De ‘feel’ van dit merk is ook te vergelijken met die van XALA. 
Royal VKB is innovatief, de producten kenmerken zich door duurzame, 
kwaliteit, functioneel ontwerp en een eigentijds design. Het merk 
maakt leuke lifestyle producten die bijdragen aan socialiteit.  !!!!

Elho staat bekend om de grote kunststof 
(bloem)potten voor in de tuin en alle accessoires 
die daar bij horen. Elho zelf zegt over het merk: ‘Wij 
streven ernaar om je telkens weer te verrassen met 
vrolijke, functionele en creatieve producten die je 
blijven inspireren je huis of tuin nog gezelliger te 
maken.’ Dit komt overeen met de producten van 
Xala, die ook vrolijk design zijn, maar zeker even 
functioneel. Ook maken zowel Xala als Elho 
producten die binnen en buiten te gebruiken zijn.   !
Een ‘simpel’ product is niet zomaar een simpel 
product, maar Koziol tovert dit om tot een 
designwaardig product. ‘Het is kunst’, Koziol-
shop.nl.  Op deze manier wordt er door Xala en 
ZEE ook naar producten gekeken, het is 
functioneel design.  !
Authentics ontwerpt bijzondere, maar vooral 
eenvoudige en functionele producten voor 
dagelijks gebruik. Werken met verschillende 
designers die de producten ontwerpen, dit doet 
Xala ook. 
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ZEE 
ZEE welke andere aanbieders tuindouches: 

1. Siletti  €189 
2. Jee-O  3 verschillende modellen prijzen tussen 

€995-€2099  
3. Gervi  3 verschillende modellen, prijzen op te vragen 

via een offerte  
4. Interline Solar Tuindouche  €131,95  
5. Viteo Buitendouche €749 
6. Design tuindouche €369 !!

Haspels en tuinslangen: 
- Gardena 
- Hozelock 
- Eurom: Ziet er al mooier uit dan de Gardena en de 

Hozelock maar het draait niet om het design. De 
prijs van dit product ligt niet in het hoogsegment.  

- X-hose: innovatieve tuinslang. “Groeit” in lengte 
wanneer er water door loopt. Krimpt vanzelf weer na 
sluiten van de kraan. Deze is er in verschillende 
versies van verschillende lengtes. Van het 
bestaande merk maar ook goedkoper nagemaakt.  !

Het belang van tuin en terras als het verlengde van de 
woning is de laatste jaren enorm gegroeid. !
Bij ZEE gaan ze nog een stapje verder en richten ze zich op 
de details die het verschil maken.  
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Andere agenten, hoe te vinden, hoe verwoorden ze dingen? 
1. Moes en Griet 

Noemen zich; exclusief distributeur hebben zelf voorraad + verkopen 
zelf ook online aan de consument 

2. Basis home 
Noemt zichzelf een Agentschap van een aantal Deense merken 

3. Deens.nl  
Beschrijft zichzelf als volgt; In 2009 heeft Deens het agentschap van 
Madame Stoltz onder haar hoede genomen  iedere eerste maandag 
van de maand in Utrecht, waar de winkeliers deze collectie kunnen 
inkopen 

4. Blooming Ville 
Commercial agents  
Worden zo gecommuniceerd onder het kopje ‘contact’. Alle agenten 
in de EU; naam, email en telefoonnummer 

5. Alessi Ingeborg Kreukniet  heeft haar eigen blog: 
      http://aikonik.wordpress.com/  !

http://aikonik.wo
http://aikonik.wo
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Prospects ZEE 
Tijdens het maken van de prospect 
lijst voor ZEE is gekeken naar de 
verspreiding van de winkels die op 
dat moment al producten van ZEE 
verkochten. Het is de bedoeling dat 
Z E E o v e r a l i n N e d e r l a n d 
vertegenwoordigd wordt. Ook zijn er 
een aantal winkels in Nederland die 
zelf de aanvraag hebben gedaan om 
de producten van ZEE te mogen 
verkopen . H ierb i j word voora l 
gekeken naar wat voor soort type 
winkel het is, ook dit moet goed 
verdeeld zijn (webshop, tuinwinkel, 
designshop etc.).  !
Op de kaart van Nederland die 
hiernaast is weergegeven is te zien 
welke fysieke winkels op dit moment 
ZEE verkopen.  

Afnemers ZEE 
!
Webshops



 

�16

Relevante nieuwe labels 
Welke labels kan Trendy Products Online toevoegen aan 
de collectie van XALA en ZEE zodat deze elkaar versterken 
en de huidige klanten een nieuw aanbod gedaan kan 
worden en er nieuwe klanten getrokken kunnen worden?  !
Een merk waar Trendy Products Online op dit moment erg 
geïnteresseerd in is is Konstantin Slawinski. Een merk met 
design georiënteerde living accessoires. Het bedrijf is 
opgericht in 2013 en de meeste producten worden in 
Duitsland geproduceerd. Zelf omschrijven ze de producten 
als volgt; “products, which lighten up your life and make it 
more beautiful”.  !
Een ander merk, By Lassen, maakt ook producten die bij 
Trendy Products passen. Dit merk is in Nederland al wel 
verkrijgbaar, maar op een aantal plaatsen. Het merk heeft 
zich nog niet verspreid.   

Uit de collectie van Konstantin Slawinski
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Trendonderzoek 
1. Outline  
Online en offline zijn ondoorgrondelijk met elkaar 
verbonden. Mensen willen 24/7 in contact staan met elkaar 
en met informatie.  
Hierdoor ontstaat hyper awareness, mensen willen af en 
toe offline zijn, ontsnappen aan de stroom van informatie. 
Mensen komen er steeds meer achter dat ‘real life’ niet 
hetzelfde is als online zijn op Facebook of instagram.  
Maar kunnen online en offline nog wel apart gezien 
worden? Zijn het nog wel twee verschillende werelden?  !
Zelfs pasgeboren baby’s kunnen niet ontsnappen aan het 
digitale tijdperk waarbij online en offline met elkaar zijn 
verweven. Ze groeien op in een wereld waarbij social 
media en selfies normaal zijn. Trotse ouders van een 
pasgeboren baby maken via social media aan de wereld 
duidelijk dat hun kleine spruit geboren is. De druk van 
social media start dus al meteen na de geboorte. !
Niet gek dus dat er een aversie ontstaat tegen het altijd 
online zijn. Zo hebben studenten uit Breda de telefoonkluis 
ontwikkeld. Dit om het huidige telefoongedrag te 
veranderen. De telefoonkluis, die er uit ziet als een pakje 
sigaretten waarschuwt; “Whatapp kan leiden tot een 
langzame en pijnlijke stilte”. De telefoonkluis moet er voor 
gaan zorgen dat mensen in gezelschap minder vaak de 
telefoon pakken en tijdens een etentje die voortdurend de 
mail checken of Whatsappen. !!

Een ander voorbeeld is Get Offline, een organisatie die 
online contacten wil aanvullen met offline ervaringen. 
Helemaal offline is het niet, op de site kun je een bucketlist 
maken en om mensen uit te nodigen voor deze activiteiten 
moet je ije nloggen met een Facebookaccount. !
Toch bli jft online zi jn een van de belangrijkste 
levenbehoeften. Het kan zelfs worden toegevoegd aan de 
peramide van Maslow. MARE research laat dit duidelijk zien 
tijdens hun trendlezing Always be yourself unless you can 
be a unircorn. Aan de 
p e r a m i d e v a n 
Maslow is een zesde 
laag toegevoegd  !



!

�18

2. Echt nep 
Is nep het nieuwe echt? 
Authenticiteit, dit is een van de belangrijkste marketingtrends van deze tijd. Consumenten willen echte producten. Maar bestaat 
authenticiteit wel, of laten we ons allemaal voor de gek houden? !
In de mode lijkt nep het nieuwe echt. Van namaak-tattoo’s tot faux piercings; skippen we massaal the real-deal en gaan we 
voor nep. Ook op de catwalk zijn nepsproeten geen uitzondering. Het lijkt allemaal heel echt, maar is gewoon fake. !
Maar ook in de food sector is niks wat het lijkt. Zo is er sinds kort vers “gehakt” op de markt, net echt. Het is geen vlees noch vis, 
vegetarisch gehakt. Zo is er nu een vegetarische slager met vegetarische bitterballen, worstenbroodjes, shoarma, 
kippenstukjes, scampi’s en tonijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is tegenwoordig een vegetarische versie van. !
In Limburg wordt er begin 2015 een voorstelling geopend over wat nou echt is en wat nep. Deze voorstelling beantwoord 
vragen van kinderen over wat is de scheidslijn tussen echt en nep, en hoe het nou zit met het nieuws wat verteld word in het 
journaal (Parkstadlimburgtheaters.nl, 2014) !
Dit toont aan dat het een ingewikkelde kwestie is. Niet alleen voor volwassenen maar zeker ook voor de jongere generaties.  
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3. Funtasy/Childlike? 
 Er ligt een hoop druk op de mens van tegenwoordig. Druk op de werkvloer, het file probleem, allemaal factoren die in het 
dagelijks leven bijdragen aan stress. Uit een onderzoek van Oregon State University laat zelfs zien dat deze kleine problemen 
samen uiteindelijke zware impact kunnen hebben op de gezondheid (Express.be, oktober 2014).  !
Je kunt het internet niet op gaan of je komt het tegen, remedies tegen deze stress. Zoals een post van de Elsevier op hun site; 
‘Met deze vier vaardigheden kunt u stress vermijden (Elsevier, november 2014). !
Of groepsles mind cycling om stress los te laten (De Gelderlander, oktober 2014).  !
Men is op zoek naar manieren om meer te genieten van het dagelijks leven. Om de stress te ontlopen of even te vergeten wil 
men even terug naar het kind zijn. Moschino liet dit goed zien op de catwalk met zijn Spring/Summer collectie van 2015. Deze 
is volledig gebaseerd op de Barbie pop. Je kunt je nu net zo kleden als zij, vrolijk in het roze. (Vogue, september 2014) !
Maar ook de interieurslinger is razend populair. In een tal van webshops is deze slinger te koop en pinterest stroomt over van 
de DIY’s voor deze vrolijke interieuraanvulling. (Interior Inside, oktober 2014). Men wil van iedere dag een feestje maken. Niet 
alleen tijdens verjaardag, maar het hele jaar door hangt er nu een vrolijke slinger in huis.  !
Bas Kosters wil met zijn collectie ‘Clowns are pretty too’, laten zien dat we het allemaal niet zo serieus moeten nemen. ‘We 
moeten niet vergeten dat we onszelf dagelijks vermaken’, aldus te lezen op de site van Kosters. Je mag je kleden zoals je je 
voelt, om jezelf te vermaken en te uiten. Anderen kijken toch wel, dus het maakt niet uit. (Bas Kosters, AW14/15). Waarom 
zouden we dan niet allemaal vrolijk door het leven gaan? !
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Een van deze winkels is de stadsakker in Grondingen. 
Deze winkel was de eerste moestuinwinkel in Nederland, 
toen hij twee jaar geleden werd opgericht. Het is een 
winkel vol met benodigdheden voor het stadstuinieren. 
Maar niet alleen benodigdheden staan centraal, ook de 
gekweekte groenten en fruit zijn te koop bij de 
stadsakker. De beleving hierachter is belangrijk.  Men 
moet zien dat een moestuintje heel laagdrempelig en 
mogelijk is, ook midden in het centrum.  

4. Urban tuinieren 
Urban Farming is inmiddels een gevestigde trend maar is 
op dit moment nog steeds in ontwikkeling. Deze trend 
wordt steeds meer mainstream, wat wil zeggen dat het 
steeds meer te zien is.  !
Een van de oorzaken hiervan is dat men zich steeds meer 
bewust wordt van waar ons eten vandaan komt. Men wil 
eerlijke producten en gaat deze zelf verbouwen. 
Stadstuinieren is hip.  !
Maar ook is men zich steeds meer bewust van 
voedselverspilling. In nederland gooien we vijftig kilo per 
persoon per jaar weg  (Stadstuinieren Cashew, oktober 
2014.) !
Voor wie echt een te klein tuintje of balkonnetje heeft om 
groentes of fruit op te verbouwen is er de Beebox. Een box 
vol verse producten die rechtstreeks van de boer aan huis 
bezorgd worden.  !
Een aantal signalen die laten zien dat Urban tuinieren 
steeds meer mainstream wordt zijn bijvoorbeeld de 
winkels met tuinproducten die steeds meer te zien zijn. 
Deze winkels zijn anders dan de grote ketens als Intratuin 
doordat ze meer inspelen op de wens en de beleving van 
tuinieren.  !!



�21

In het Ginneken in Breda is in oktober 2014 de winkel Loof 
(the Urban Green Store) geopend. Deze winkel richt zich 
voornamelijk op verticaal tuinieren, de eetbare tuin en de 
moestuin. Dit alles in de stad, het zogenaamde 
‘stadstuinieren’.  !
Ook bij Moomba Urban Gardens in Amsterdam staat 
stadstuinieren centraal. Het gaat deze winkel vooral om het 
kweken van eetbare planten, en tuinieren bij beperkte 
ruimte.  !
De filosofie van Moomba is duidelijk: ‘De stadsbewoner de 
kans geven om zlef smaakvolle en gezonde groenten en 
kruiden te kweken, zonder daar een doorgewinterde tuinier 
voor te zijn.’ !
Bij Stek in Rotterdam worden groenliefhebbers 
geïnspireerd en de groentjes op weg geholpen. 
Stadstuinieren staat centraal en bij Stek is het belangrijk om 
met de seizoenen mee te gaan. Hierdoor staan er elk 
seizoen andere producten en activiteiten centraal.  !
Al deze bovenstaande winkels laten zien dat stadstuinieren 
‘hip’ is. De winkels zijn ingericht met niet alleen functionele 
maar ook mooie producten. In een kleine tuin of op een 
balkon tuinieren is leuk, maar het moet er dan ook wel leuk 
uit zien. De beleving van het tuinieren is belangrijk, het 
moet iets meer opleveren dan alleen de gekweekte 
groente en fruit maar ook het gevoel dat men iets goed 
heeft gedaan voor de wereld en voor zichzelf.  !

Naast winkels zijn er ook tijdschriften geweid aan het 
onderwerp Urban Farming/stadstuinieren.  !
Tijdschrift Stadstuinieren Cashew: Cashew is een tijdschrift 
voor de stedeling die naast een druk leven een passie 
heeft ontwikkeld (of wil ontwikkelen) voor het zelf kweken, 
laten groeien van eetbare producten, zowel binnen als 
buiten en door het hele jaar.  !
‘De tuin op tafel’ is een magazine dat vol staat met tips over 
groente, fruit en kruiden en recepten. Maar ook verhalen 
over medetuiniers en professionele kwekers en Urban 
Gardeners.  !
In 2015 zal de trend van de buurmoestuin doorzetten. 
Kleine platsoenen, perkjes en geveltuinen zullen steeds 
vaker worden beplant met eetbaarheden. Men wil 
zelfredzaam zijn en willen tegelijkertijd kinderen leren waar 
het eten vandaan komt.  !
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Mentaliteitsonderzoek 
ZEE 
ZEE is vooral een designobject, pas daarna gebruiksvoorwerp en richt zich op het hoog segment. De haspels van ZEE worden 
verkocht in een beperkt aantal winkels en webshops in Nederland. Deze winkels en shops worden zorgvuldig uitgekozen om 
de juiste mentaliteitsgroep te bereiken. Doordat de haspels design zijn en qua prijs in het hoog segment vallen valt er al een 
grote groep potentiële kopers af.  !
De kopers van de design haspels van ZEE vallen voornamelijk in de blauwe belevingswereld van het BSR-model van Smart-
agent. Consumenten uit de blauwe wereld worden als volgt omschreven: Mensen uit de blauwe belevingswereld zijn 
zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en 
klasse, zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van recreatie. In hun vrije tijd zoeken zij graag ‘ons soort mensen’.  
De blauwe persoon als consument is gevoelig voor luxueuze producten die een bepaalde mate van status 
vertegenwoordigen. Dat men een succesvolle carrière heeft opgebouwd mag immers best getoond worden.  !
Gekeken naar het Mentality model van Motivaction vallen de consumenten van ZEE onder de kosmopolieten. Dit zijn Kritische 
wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, 
materialisme en genieten.  
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XALA 
De mentaliteitsgroep voor de producten van XALA is erg breed, deze 
producten, en daardoor consumenten, passen namelijk in alle vier de 
belevingswerelden van het BSR-model van Smart-agent.  
De producten van XALA worden verkocht in veel verschillende winkels 
en webshops, en zijn zowel design en mooi als functioneel. Ze worden 
dan ook voor beide doeleinden gebruikt. Hierdoor is deze 
mentaliteitsgroep moeilijk te bepalen en in alle vier de werelden in te 
verdelen. Het is maar net op welke manier de consument het product 
gebruikt, en in welke winkel of webshop het product wordt 
aangeschaft.  !
Vooral het product de LUNGO, een grote gieter, is in alle vier de 
werelden een gebruikt product.  !
Foto’s van de Lungo in verschillende stijlen, in alle vier de verschillende 
leefwerelden: 

De rode wereld: De mensen in de rode wereld zijn vooral 
jonge, energieke mensen die enorm houden van trends en 
lopen hiermee voorop.  
De blauwe wereld: De mensen in de blauwe wereld 
houden van controle en design. 
De gele wereld: De mensen in de gele wereld houden van 
harmonie en gezelligheid, familie is belangrijk. Ze zijn 
trendgevoelig, maar zijn wat meer trendvolgend dan de 
mensen uit de rode wereld.  
De groene wereld: De mensen in de groene wereld 
houden van zekerheid, ze zijn traditioneel en houden van 
een landelijke stijl.  
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Een ander voorbeeld hiervan is een presentatie die gemaakt is voor Intratuin. Deze presentatie, gericht aan de inkopers van de 
verschillende filialen, moet gepresenteerd worden op een manier dat het de mentaliteitsgroep van Intratuin aanspreekt. Het 
moet een commercieel beeld zijn, niet te design, want daar kan de klant van Intratuin niks mee.   
Vooraf wordt er gekeken naar de doelgroep van Intratuin. Welke mensen komen hier, wat verwachten ze en wat willen ze? 
Daarna is de presentatie bedacht, die hierop aansluit. Dit is de manier van werken die voor Trendy Products het beste werkt 
met het merk XALA.  !



!De consument van Intratuin valt zowel in de gele als in de 
groene wereld. Ze zijn gericht op gezelligheid, maar zijn 
ook traditioneel. De producten moeten op een manier 
aangeboden worden dat ze in een oogopslag kunnen zien 
wat ze er allemaal mee kunnen. In dit geval moet blijken 
dat de verschillende producten van XALA verschillende 
doeleinden kunnen hebben. De gieters Lungo en Butler 
zijn in eerste instantie gieters, maar kunnen ook als vaas 
gebruikt worden. Dit is iets wat mensen in de Rode wereld 
met hun creativiteit en eigenzinnigheid sneller zouden 
doen. !
De beschrijvingen hierboven berusten op dit model; het 
BSR-model van Smart-agent. 
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Trendy Products Online 
Ook de mentaliteitsgroep van Trendy Products Online is erg 
breed. het bestaat voornamelijk uit winkels en webshops, maar 
deze hebben weer de meest uiteenlopende klantenkring.  !
De mentaliteitsgroep van Trendy Prodcuts omvat alle 
mentaliteitsgroepen die hierboven genoemd zijn, dus de 
mentaliteitsgroep van Trendy Products valt binnen allevier de 
werelden van het BSR-model van Smart-agent.  



 
Valuefit !
Waarden Trendy Products 

- Mooiheid (producten) 
- Bereikbaarheid 
- Exclusiviteit 

Waarden XALA  
- Betaalbaarheid 
- Functionaliteit 
- Design 

Waarden ZEE 
- Design 
- Kwaliteit 

Waarden mentaliteitsgroep 
- Veelzijdigheid 
- Beleving (producten) 
- Creativiteit 

Waarden trends 
- Verbondenheid 
- Authenticiteit 
- Vrolijkheid/gekkigheid 
- Bewustwording !

Value fit waarden: 
- Bereikbaarheid 
- Functioneel 
- Design 
- Veelzijdigheid 
- Vrolijkheid/gekkigheid !
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Conceptstatement 

Create more  
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Concept ontwikkeling 
!
Hoe kan Trendy Products Online binnen bestaande 
afnemers de omzet vergoten? Uit de brainstormsessie, 
waarbij de valuefit de uitgang was, zijn de volgende punten 
ontstaan: 

- Zelfde producten op meer plaatsen aanbieden  
richten op Urban Farming, stadstuinieren 

- Nieuwe merken  bij bestaande klanten als bij 
verkoop, trekt nieuwe klanten aan die Xala 
misschien ook willen verkopen 

- Meer prospects benaderen 
- Andere manier van presenteren producten in 

winkels  meer samenhang 
- Bestaande merken vaker nieuwe producten 
- Aanpassen aan mentaliteitsgroep (Sissy-Boy) 
- Co-creatie  betrokkenheid 
- Communiceren meer dan alleen agent 
- Meer inspelen op exclusief agent 
- Duidelijk/simpel informatie communiceren naar 

klanten !
Er zijn een paar manieren waarop Trendy Products Online 
binnen de bestaande afnemers de omzet kan vergroten. 
Een van de dingen waar op dit moment al aan gewerkt 
wordt is het gaan verkopen van nieuwe merken om zo de 
collectie uit te breiden. Bestaande klanten zullen op deze 
manier meer van de Trendy Products collectie kunnen 
inkopen en hiermee de consument iets nieuws bieden. Er 
zullen op deze manier ook nieuwe klanten aangetrokken 
worden die op dit moment nog geen producten van Xala 
of ZEE verkopen.  

Deze zijn in eerste instantie geïnteresseerd in de producten 
van het nieuwe merk, maar de producten van Xala of ZEE 
kunnen hier misschien ook wel goed verkocht worden. Een 
merk dat op dit moment benaderd wordt is Konstantin 
Slawinski. !
Belangrijk voor het bedrijf Trendy Products Online is dat er 
goed gecommuniceerd wordt naar klanten, prospects en 
de consument toe wat de meerwaarde van het bedrijf is. 
Trendy Products is namelijk niet alleen een agentschap, 
maat doet veel meer. Zo is het exclusief agent in 
Nederland, en kan er online 24/7 bestellingen worden 
geplaatst. Er is betrokkenheid, ook na de verkoop van 
producten. Hiernaast beschikt Trendy Products over een 
groot netwerk, waarbinnen er veel mogelijkheden zijn. Dit 
laat ook zien dat het een betrouwbaar bedrijf is, dat goed 
naar klanten luistert en er alles aan doet de klant het zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Dit alles maakt het voor 
nieuwe merken ook aantrekkelijker om producten onder de 
hoede van Trendy Products Online te plaatsen.  !
Hiernaast is de afgelopen maanden gebleken dat het de 
klant erg aanspreekt als de documenten en presentaties 
die gehouden worden, worden afgestemd op dat bedrijf. 
Voor Sissy-Boy, Fonq en de Bijenkorf is een presentatie 
gemaakt met sfeerbeelden die aansluiten bij de 
mentaliteitsgroep van deze ketens. Hierdoor is het voor de 
klant van Trendy Products snel zichtbaar op welke manier 
de producten binnen het bedrijf passen. Eventueel kan hier 
zelfs een manier van presenteren in de winkel aan worden 
bijgevoegd. De winkelier vindt het vaak lastig de producten 
te plaatsen. Er is een mogelijkheid om dit in de presentatie 
door middel van sfeerbeelden meteen duidelijk te maken. 
De producten van Xala bijvoorbeeld; deze versterken 
elkaar. 
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Het is dus belangrijk om deze als een familie te presteren 
aan de consument. Dit bevorderd de verkoop door middel 
van bijverkoop.  
Op deze manier is bijverkoop van andere producten van 
Croix Chatelain ook mogelijk. Het is voor Trendy Products 
van belang dat dit wordt doorgezet. Het is dus van belang 
dat er goed naar wordt gekeken wat de mentaliteitsgroep 
is van de winkelier. !
Iets waar Trendy Products minder aan kan doen maar wat 
wel doorgespeeld kan worden naar het merk Xala is dat 
het belangrijk is dat de afbeeldingen van producten en dan 
voornamelijk de sfeerbeelden makkelijk doorgespeeld 
moeten kunnen worden naar de winkelier. Er moet een 
database via internet beschikbaar komen waar de winkelier 
door middel van een wachtwoord toegang toe kan krijgen. 
Dit zorgt er voor dat er een bepaald aantal foto’s van de 
producten beschikbaar zijn, en deze ook gebruikt zullen 
worden. Dit stimuleert de verkoop, deze beelden kunnen 
door gecommuniceerd worden naar de consument.  !
Uit ondezoek van ……. Is gebleken dat de beste manieren 
om informatie te communiceren Facebook, Pinterest en 
een Blog zijn. Pinterest wordt door Trendy Products al goed 
gebruikt, om dit nog een beetje te verbeteren zou er meer 
aan Facebook gekoppeld kunnen worden, zodat je van 
Facebook naar de Pinterest pagina wordt gestuurd en 
andersom. Een Blog is op dit moment te tijdrovend, 
Facebook zou de dienst van een blog voor een gedeelte 
over kunnen nemen. Zo kan er informatie over het bedrijf 
geplaatst worden; leuke dingen die Trendy Products 
gespot heeft. Maar ook andere trends kunnen worden 
gepost. 

Dit zou eventueel in samenwerking met een student of 
stagiaire van International Lifestyle Studies kunnen. Er zijn 
namelijk genoeg trends die aansluiten bij Trendy Products 
en de Merken Xala en ZEE. Op deze manier is het voor de 
winkelier en consument interessant om de pagina van 
Trendy Products te bezoeken. Op deze manier kan de 
verkoop ook weer gestimuleerd worden. Consumenten 
zien de producten en gaan op zoek naar winkeliers die ze 
verkopen. De aandacht van Trendy Products moet dus niet 
alleen liggen bij de winkelier maar ook zeker bij de 
consument.  !
Innovatie: Trendy Products is gericht op producten, maar 
de online dienst is net zo belangrijk 
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Succes(s) formule 
SIMPLE 
Trendy Products Online is wat het is en heeft geen verborgen agenda. Bereikbaarheid is erg belangrijk, dit betreft zowel de 
producten als het agentschap (en Janneke Meeuwis) zelf. De versterkingen eerder genoemd zijn allemaal kleine aanpassingen 
die er samen voor zorgen het bedrijf nog meer onderscheidend te maken.  !
UNIQUE 
Trendy Products Online draagt op deze manier meer uit dat het een uniek bedrijf is. Het is een exclusief agentschap, en werkt 
online zodat er 24/7 bestellingen worden geplaatst.  !
CREDIBLE 
Doordat Trendy Products meer is dan alleen een agency en dit laat zien aan bestaande klanten, wordt het voor nieuwe klanten 
op deze manier erg interessant. Ze zien aan de bestaande merken al dat Trendy Products een betrouwbaar en goed bedrijf is.  !
CONCRETE  
De boodschap van Trendy Products wordt duidelijk en helder verteld.  !
EMOTIONAL  
Je speelt in op het emotionele welzijn van de klant en de consument. Door alles te richten op de specifieke mentaliteitsgroep 
voelt men zich aangesproken en speciaal. Dit vergroot de Kwaliteit van leven.  !
STORY  
Doordat duidelijk gecommuniceerd wordt wat Trendy Products is en doet verteld het een verhaal aan de winkelier. Ook het 
verhaal van de merken wordt goed overgedragen. Hier zou de databank met fotomateriaal een groot aandeel in hebben.  !
SUMBLIMINAL  
Deze conceptontwikkeling zorgt ervoor dat Trendy Products een tijdloos concept is. Het is veel meer dan een agency.
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Competenties 
De competenties en prestatie indicatoren die tijdens de stage zijn behandeld staan beschreven in het stageverslag.  
Door middel van dit onderzoek zijn in ieder geval alle competenties aan bod gekomen. !
Quality of life 
Gekeken naar het Quality of Life model van Felce en Perry wordt er onderscheid gemaakt tussen zes domeinen die bijdragen 
aan de kwaliteit van leven. Deze zes domeinen zijn: emotionele welbevinden, materiële welbevinden, fysieke welbevinden, 
sociale welbevinden en ontwikkelingen en activiteiten.  !
Met deze versterking wordt vooral ingespeeld op het emotionele welbevinden. Er wordt ingespeeld op de mentaliteitsgroep, 
door aanpassingen te maken zodat het deze groep aanspreekt. Hiernaast laat Trendy Products zien dat het een betrouwbaar 
bedrijf is, met een groot netwerk en wat alle positieve punten zijn.  
Er word dus ingespeeld op beleving, en het gevoel.  !
Het is voor Trendy Products online van belang dat er naar het eigen welbevinden wordt gekeken, alle aspecten hiervan. De 
afgelopen jaren is alles gericht geweest op de merken die worden gevoerd, maar het is voor de klant belangrijk om te weten 
wat voor bedrijf Trendy Products is en wat ze speciaal maakt.  
‘De wereld een beetje mooier maken’, is waar Trendy Products Online en de merken die worden gevoerd de Quality of Life 
mee willen verbeteren. Dit is voor beide een emotioneel welbevinden.  !
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Antwoord op de deelvragen 
Wat zijn de bestaande afnemers? In welke branches 
zijn deze onder te verdelen? 
De bestaande afnemers van Trendy Products online zijn 
onder te verdelen in verschillende branches. Namelijk de 
Home & Gift branche de Design Branche en de Tuin 
Branche. Een antwoord op deze deelvraag word gegeven 
in het hoofdstuk Branche onderzoek op pagina 10. !
Wat zijn de prospects? 
De prospects van ZEE zijn gedurende mijn stage 
benaderd, er is een lijst gemaakt van de bestaande 
afnemers om de spreiding goed te kunnen zien. Deze is 
te vinden op pagina 15 !
Hoe kunnen de producten van XALA toegankelijker 
worden gebracht? 
Presentatie aanpassen op de mentaliteitsgroep. Beide 
merken doen dit onbewust al en de XALA producten 
passen zich makkelijk aan.  !
Wat is de mainstream consument van XALA en ZEE? 
ZEE i s du ide l i j k i n te de len in een van de 
belevingswerelden van het BSR model, XALA niet. De 
uitkomst van dit onderzoek is te vinden vanaf pagina 22 !
Wat voor invloed heeft dit op Trendy Products? Hoe 
kan Trendy Products daar op inspelen? 
Trendy Products kan hier een voordeel uithalen, de 
mentaliteitsgroep van Xala is erg breed en hierdoor die 
van Trendy Products ook. Dit betekend een goede 
spreiding.  !

Wat zijn de trends die van betekenis kunnen zijn voor 
Trendy Products, XALA en ZEE? 
Er zijn verschillende trends die van betekenis kunnen zijn 
voor Trendy Products, XALA en ZEE. Deze verschillende 
trends worden benoemd in het hoofdstuk Trend onderzoek 
dat begint op pagina 17 !
Wat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van 
living?  
De verschillende ontwikkelingen op het gebied van living 
zijn terug te vinden in het hoofdstuk Branche onderzoek op 
pagina 10 onder het kopje ‘ontwikkelingen woning- Home & 
Gift branche’. !
Wat zijn relevante nieuwe labels voor Trendy Products 
Online? 
Er zijn merken die passen bij Trendy Products Online en die 
aansluiten in de lijn van XALA en ZEE. Deze merken zijn 
benoemd in het hoofdstuk relevante nieuwe labels op 
pagina 16.  !
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Antwoord op de onderzoeksvraag  
Hoe kan Trendy Products binnen de bestaande afnemers de 
omzet vergroten?  !
Trendy Products Online moet duidelijk laten zien waar het voor 
staat en wat het in huis heeft. Dit mag ook zeker naar bestaande 
klanten gecommuniceerd worden, maar is zeker interessant voor 
nieuwe klanten. Dit moet op alle mogelijke manieren meer geuit 
worden, te beginnen met de website en de Facebook pagina.  

- Online Sales, 24/7  
- Exclusief agent   
- Neemt meer taken op zich dan een ‘normale’ agent  
- Klantgericht en bereikbaar  !

Nieuwe klanten kunnen ook op deze manier worden benaderd. 
Trendy Products stelt zich niet voor als alleen Agency maar ook als 
marketing/communicatie en branding ’ helper’.  !
Daarnaast is het van belang om presentaties en beeldmateriaal te 
richten aan de winkelier, maar ook de consument niet vergeten. Dit 
kan door middel van Facebook te gebruiken als een blog, en 
Facebook meer te koppelen met Pinterest meer bereikt worden. 
Altijd de mentaliteitsgroep in het oog houden.  
Nieuwe merken vullen de bestaande merken aan, maar zorgen er 
ook voor dat nieuwe klanten op de hoogte worden gebracht van 
de op dit moment al bestaande merken.  
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Nawoord 
Dit onderzoeksverslag maakt in eerste instantie 
duidelijk wat Trendy Products is en welke 
merken hieronder vallen. Daarnaast worden er 
verschillende onderzoeken en analyses 
gedaan, waaruit een valuefit en uiteindelijk een 
conceptontwikkeling ontstaat.  !
Enorm dank aan Janneke Meeuwis van Trendy 
Products Online voor kansen die ik tijdens mijn 
stage heb gekregen en dit verslag hebben 
gevormd. 
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