


Trends: “change the game”
Waarom (en hoe) 
een blad voor ondernemers
duurzaamheid omarmt
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Lekker 
geluncht?
Koffietje
gehad?
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“Mensen
van goede
wil drinken
géén latte 
macchiato”



De vraag is: wat willen we 
hier mee bereiken? 

5



6

Dit is 
“the decade 
of action”

Het publiek is 
mee. Waarom
blijven we hen 
culpabiliseren
en bang maken? 



7Ooit paste elk debat op één conflictas



Er zijn nu talloze conflictassen. 
Iedereen heeft (vaak zelfs goede) 

redenen om negatief te zijn

8



9Links-rechts bestaat nog. Maar soms is rechts links 
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Het klimaat. Wie treft schuld? Gaan we te snel of 
te traag?  Hoe ver mag/moet je gaan?



11Migratie. Racisme. Gelijke kansen voor iedereen



12Gender… Staan we al ver? Of zijn we nog nergens?



13We kunnen nog wel even doorgaan…



14Zelfs met je leeftijd zit je op een conflictas …  



Klassieke media,nieuwe media 
drukkingsgroepen, bedrijven, politiek,…
Verrijken we het debat? Of 
voeden we de polarisering?
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We doen
het élke
dag! (deze
frontpagina
dateert van 
vrijdag…)



Bijna één op vijf is ‘nieuwsvermijder’. 
Vaak zijn ze jong, vrouw, hoogopgeleid.

Die mensen ben je kwijt…  

17



18



De hamvraag: 
hoe ondernemen als
“onze wereld kantelt”?  
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Innovatie
Ondernemerszin
Slimme regelgeving

De druk van het publiek



Eén debat is fundamenteel. 
Vooruitgang of ‘ontgroeien’?
Trends heeft gekozen
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1. Het keurmerk ‘change the game’
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Duurzaam, innovatief
Strenge selectie
Zo veel mogelijk verhalen

Ondernemers zijn immers zoekende



2. Het Nieuwe Ondernemen
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Inspirerende bedrijfsverhalen
Broodnodige informatie
Confronterende meningen

Maar liefst zonder “het vingertje”
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1 2  J A N UA R I  2 0 2 3   WWW.TRENDS.BE

R O E L  C A E R S ,  
G U A R D S Q U A R E
‘We gaan de  
markt nog eens 
overhoop gooien’

 Lees blz. 50

Inspiratie
VOOR !HET !N I E U W E !ON DE R N E M E N

D e Belgische voedselban-
ken draaien op volle toe-
ren, nu de inflatie op hol 
is geslagen en vooral de 

energierekeningen veel men-
sen in de problemen duwen. 
Vorig jaar klopten meer dan 
200.000 mensen per maand 
aan bij de voedselbanken. Dat 

zijn er 25.000 meer dan in 
2021. Nieuw is ook dat som-
mige modale tweeverdieners 
niet meer rondkomen.
Tegelijk krijgen de voedsel-
banken minder producten 
binnen, door de concurrentie 
van bedrijven die surplussen 
opkopen en commercialise-

ren, met Too Good To Go als 
bekendste voorbeeld. “Wie de 
voedselbanken voorziet van 
gratis donaties, kan de btw 
recupereren”, zegt Jef Mot-
tar, de gedelegeerd bestuur-
der van de Belgische Federa-
tie van Voedselbanken. “Maar 
als je je waar nog kunt verko-

pen aan Too Good To Go, al  
is het met een stevig verlies, 
kun je niet enkel de 6 procent 
btw recupereren maar ook de 
verliezen inbrengen in de 
vennootschapsbelasting. Dan 
is de keuze snel gemaakt.” z

Voedselbanken tussen hamer en aambeeld

 Lees blz. 46
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3. Trends Impact Awards
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Eerste editie in 2022
Fantastische projecten met impact
Zes awards/klein en groot
Een gids, een competitie, een inspirerend
gala

Ambitie: even relevant zijn als de 
Trends Manager van het Jaar 
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“De planeet is té belangrijk om 
haar in te zetten voor relletjes, 
clickbaits of profileringsdrang”

27

Meer weten? Meer praten? 
Meer meedenken?

wim.verhoeven@trends.be



Raketlaan 50, 1130 Brussel, www.roularta.be


