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OPLEIDING

TCL, de afkorting voor Trend Research & Concept 

Creation in Lifestyle. Een hbo-opleiding van Fontys 

Academy for Creative Industries gevestigd in 

Tilburg. 

Trendresearch en conceptontwikkeling zijn de 

sleutelwoorden van deze vierjarige opleiding. 

TCL gaat over de manier waarop mensen hun leven 

vorm geven en richt zich op de lifestylesectoren: 

health, food, human movement, work, leisure, 

appearance en living. In de opleiding leren 

studenten de kenmerken, wensen en behoeften van 

consumentengroepen herkennen en analyseren. Ze 

combineren hun kennis daarover met het bedenken 

van creatieve en haalbare concepten voor producten 

en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren. 
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COMPANIES

De beste leerschool is de praktijk. Daarom 

starten de tweedejaars studenten van TCL een 

eigen company.

Daarmee ontwikkelen ze lifestyleconcepten, 

producten of diensten waarmee ze daadwerkelijk de 

markt opgaan. Zo laten ze zien wat ze op het gebied 

van trendwatching en conceptontwikkeling zoal 

in hun mars hebben. Tijdens dit proces maken de 

studenten gebruik van analyses en verdiepen ze zich 

onder meer in trends, mentaliteitsgroepen en de 

sectoren waarmee TCL zich profileert. Het product 

of de dienst van de company is gekoppeld aan één 

of meerdere van deze sectoren.
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APPEARANCE
Ons uiterlijk bepaalt in belangrijke mate hoe 

andere mensen ons zien. Maar wat is eigenlijk de 

maatschappelijke relevantie van mode en wat betekent 

uiterlijk voor ons identiteitsbesef? Welke ontwikkelingen 

staan ons te wachten, onder meer op het gebied van haute 

couture, cosmetica en plastisch chirurgie? En wat is daarop 

de invloed van bio-, materiaal- en milieutechnologie?

FOOD
Onze eetcultuur is sterk onderhevig aan veranderingen. 

Uitgangspunt nu is gezonde voeding. Maar wat is dat 

en hoe is ons huidige voedingspatroon ontstaan? Wat 

zegt voeding over onze manier van leven? En welke rol 

spelen de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum, de 

consumentenbond, productschappen, wetenschappers, de 

voedingsmiddelenindustrie en retailers daarbij? 

HEALTH
In onze maatschappij zijn we hoe langer hoe meer 

gefocust op gezondheid. Daarmee samen hangt de 

ontwikkeling van de gezondheidszorg, zowel nationaal als 

internationaal. Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat is de 

invloed van technologische verbeteringen op het gebied 

van product- en dienstenontwikkeling? En in welke mate 

bepaalt de sector Health onze kwaliteit van leven? 

SECTOREN

HUMAN MOVEMENT
Sport en beweging spelen zijn in ons leven een steeds 

grotere rol gaan spelen. Maar is dat terecht? Dragen sport 

en beweging daadwerkelijk bij aan onze gezondheid? 

Want hoe fit zijn we eigenlijk, en is dat wel te meten? Zijn 

we wellicht doorgeslagen? Of zegt de manier waarop we 

sporten en bewegen wellicht iets over onze lifestyle? En 

wat staat ons de komende jaren nog te wachten?

LEISURE
Meer dan op werk ligt de focus in onze samenleving 

tegenwoordig op vrije tijd. Het volk wil vermaakt worden. 

Talloze organisaties spelen daarop in. Wie zijn de spelers 

in de branche en aan welke regels zijn ze gebonden? Wat 

staat ons te wachten als we nog meer vrije tijd krijgen. Is 

er voor ieder wat wils? En al die ontwikkelingen, welke 

gevolgen hebben die eigenlijk voor het milieu? 

LIVING
De invloed van de woon- en leefomgeving op onze 

kwaliteit van leven is niet te onderschatten. Architectuur 

speelt zowel binnen als buiten een belangrijk rol. 

Ook de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke 

ordening en milieu gaan razendsnel. Nieuwe materialen 

en milieutechnologie dienen zich aan. Wat is de invloed 

daarvan op de openbare ruimte? En welke rol speelt 
veiligheid daarin? 
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MEET team

BUITENGEWOON FIETSEN
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KLIKLICHT

Zonder licht onderweg. Het is gevaarlijk 
en het kan je ook een flinke geldboete 
opleveren. KLIKLICHT is hét nieuwe 
fietslampje waarbij veiligheid en gemak 
vooropstaan. Door het schuifsysteem 
schuif je gemakkelijk het fietslampje van 
je sleutelhanger op je fiets, waardoor je 
nooit meer nieuwe fietslampjes hoeft te 
kopen. We richten ons met dit systeem 
op gemak, waardoor we de frustratie 
wegnemen bij onze mentaliteitsgroep. Ons 
doel is om veiligheid te bevorderen op de 
weg. De trend Awakening Tech laat zien 
dat technologie steeds vaker wordt ingezet 
als oplossing. Dat komt naar voren in dit 
product. De mentaliteitsgroep kiest voor 
gemak. Het zijn impulsieve consumenten 
die in de eerste plaats streven naar een 
onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. 
Waarden zijn materiële rijkdom, vrijheid, 
een gemakkelijk leven en vermaak.

BUITENGEWOON 

FIETSEN

CONTACT

INSTAGRAM

@kliklicht 

EMAIL

kliklicht@gmail.com 

WEBSITE          
kliklicht.myportfolio.nl

mailto:kliklicht%40gmail.com?subject=
http://kliklicht.myportfolio.nl
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GHUUS VAN DE SANDE 
CREATIVE DEVELOPER 

2CHALLENGE

MEET teamESMEE KOSTER 
CREATIVE DEVELOPER
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DARE 2 CHALLENGE

Bij 2challenge helpen we een veilige klas 
te creëren door met de grenzenkaart 
samenwerking te stimuleren en grenzen 
aan te durven geven. Doel is dat de pesters 
zich bewust worden van hun gedrag en 
dat het pesten sneller stopt. Hiervoor is 
een programma ontwikkeld waaraan de 
leerlingen deelnemen door het doen van 
opdrachten. Ze strijden tegen andere 
klassen om de leukste en gezelligste 
klas te worden én punten te scoren. Uit 
marktonderzoek is gebleken dat leerlingen 
in deze doelgroep het meeste pesten 
en gepest worden. Daardoor richten we 
ons met ons product specifiek op deze 
doelgroep. 

2CHALLENGE

CONTACT

EMAIL

Esmee.koster@student.fontys.nl 

Ghuus.vandesande@student.fontys.nl 
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PUCK KALKMAN 
ALL ROUND & COMMUNICATOR

FIEKE JACOBS  
ALL ROUND & VOORZITTER

SILKE CHATROU  
ALL ROUND & PLANNER

ROMY SUIJKERBUIJK   
ALL ROUND & SFEER BEHOUDER

WILLIENE DE RUIJTER  
ALL ROUND & KWALITEITSBEWAKER

MEET team

EFFE DELEN 
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EFFE DELEN 

Effe Delen is een methode die bestaat 
uit vragen- en opdrachtkaarten voor 
basisschoolkinderen, om docenten meer 
grip te geven op buitenschools pestgedrag. 
Kinderen vullen de kaarten in. Op basis van 
de antwoorden kan de docent klassikaal 
het gesprek aangaan. Wij staan voor een 
positieve en veilige leer- en leefomgeving 
voor ieder kind, zodat kinderen zich veilig 
en op hun plek voelen. Onze doelgroep 
bestaat uit basisschooldocenten, met als 
secundaire doelgroep bassischoolkinderen. 
Effe Delen sluit aan op de trend 
verantwoordelijkheidsverschuiving. Hierbij 
wordt de kern van het probleem aangepakt, 
namelijk de daders. Dit is ook waar wij onze 
focus leggen.   

EFFE DELEN 

CONTACT

INSTAGRAM

@Effe.delen  

EMAIL

Info.effedelen@gmail.com  

WEBSITE          
Effedelen.jimdofree.com 
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MIKRÓ , THE STEPUP BAG

MEET teamFREDERIQUE GEUBBELS  
VORMGEVING

GIEL HONDONG  
CONTROLEUR/NOTULIST), 

SARA MACHIELSE 
PLANNER
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MIKRÓ, 

THE STEPUP BAG 

CONTACT

EMAIL

462440@student.fontys.nl

f.geubbels@student.fontys.nl

g.hondong@student.fontys.nl

MIKRÓ 

Ons product is een boodschappentas 
en krukje ineen. We hebben een tote 
bag ontwikkeld in verschillende designs. 
Het krukje kun je uitklappen, handig als 
de producten die je zoekt bovenaan 
in het schap staan. Vervolgens klap 
je het krukje weer in en bewaar je de 
boodschappen in dezelfde tas. Het krukje 
is klein, waardoor er nog veel plek over 
is voor je boodschappen. We zetten in 
op gemakkelijk, zelfstandig en goedkoop 
boodschappen doen. We staan voor 
inclusiviteit: met de Mikró tas willen we 
kleine mensen in Nederland helpen met 
geld besparen op boodschappen doen. 
De achterliggende trend is inclusivity in 
the media. De doelgroep is kleine mensen 
in Nederland. Omdat de gemiddelde 
Nederlander erg lang is, is de maatschappij 
hierop ingericht. Voor kleine mensen is het 
vaak lastig om boodschappen doen, zonder 
iemand om hulp te vragen als je ergens niet 
bij kunt.  
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MEET team

GROEP 8 
SAM KOLSTERS  

VIEVE VAN DALEN  

GUUSJE LAPIEN  

TALISHA APOSTEL   

ISIS MILA BUIJZEN  
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MOOS  

MOOS, gemaakt voor jongeren tussen de 
18 en de 25 jaar die moeite hebben om 
tijdens lastige gesprekken hun behoeften 
aan te geven. MOOS biedt de mogelijkheid 
om fysiek aan te geven welke reactie (steun, 
vraag of advies) je graag wilt ontvangen. 
1 op de 7 Nederlandse jongeren heeft 
last van depressieve klachten. Uit eigen 
onderzoek blijkt dat 4 op de 5 jongeren 
moeite heeft om hierover te spreken 
met hun ouders. Met MOOS willen wij 
helpen een gezondere thuissituatie met 
meer verbondenheid creëren. Zodat deze 
mentale obstakels makkelijker opgelost 
kunnen worden. De trends die een betere 
visie hebben gegeven op de behoeften 
zijn WE-time en de digitalisering. De 
behoeften aan verbondenheid, samenzijn 
en toegankelijkheid. Onze missie is mensen 
helpen om makkelijk, open, oprecht en 
samen het gesprek aan te gaan. Onze visie 
is een betere mentale gezondheid en meer 
verbondenheid met onze dierbaren.   

CONTACT

INSTAGRAM

@jouw.MOOS

GROEP 8 
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WE START A NEW COMPANY 
TOGETHER! INTENSIVE 
TEAM BUILDING HELPS US 
BECOME A SOLID GROUP 
OF ENTREPRENEURS, EACH 
WITH THEIR OWN ROLE.

WE STARTEN SAMEN EEN BEDRIJF!
INTENSIEVE TEAMBUILDING HELPT 
ONS EEN HECHTE GROEP 
ONDERNEMERS TE WORDEN, 
MET IEDER EEN EIGEN ROL.

WE DO RESEARCH ON OUR 
MENTALITY GROUP, THE LIFESTYLE 
SECTORS, TRENDS, AND OTHER 
SOCIAL DEVELOPMENTS.

WIJ DOEN ONDERZOEK NAAR ONZE
MENTALITEITSGROEP, DE LIFESTYLE 
SECTOREN, TRENDS, EN ANDERE 
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN.

ON THE BASIS OF RESEARCH, WE 
DEVELOP A FIRST CONCEPT AND 
DESIGN A PROTOTYPE.

OP BASIS VAN ONDERZOEK ONTWIKKELEN WIJ 
EEN EERSTE CONCEPT EN MAKEN DAAR EEN 
PROTOTYPE VAN.

ACCORDING TO THE BUILD-MEASURE- 
LEARN METHOD, WE CONTINUOUSLY 
PRESENT OUR PROTOTYPE TO THE 
MENTALITY GROUP. WE LISTEN TO 
FEEDBACK AND THUS IMPROVE OUR 
PRODUCT OR SERVICE.
VOLGENS DE METHODE ‘BUILD, MEASURE, LEARN’ 
LEGGEN WE ONS PROTOTYPE CONTINUE VOOR 
AAN DE MENTALITEITSGROEP. WE LUISTEREN NAAR 
FEEDBACK EN VERBETEREN ZO ONS PRODUCT OF 
ONZE DIENST.

NU ZIJN WIJ KLAAR VOOR HET ECHTE 
WERK! WIJ BRENGEN ONS PRODUCT OF 
ONZE DIENST OP DE MARKT.

NOW WE ARE READY FOR THE 
REAL THING! WE ARE BRINGING 
OUR PRODUCT OR SERVICE TO 
THE MARKET.

OUR PRODUCTS AND SERVICES 
ARE CREATED ACCORDING TO A 
WELL-PROVEN PROCESS. WOULD 
YOU LIKE TO WALK WITH US 
THROUGH THE STEPS WE TOOK 
TO ACHIEVE OUR END RESULT?

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN ZIJN VOLGENS 
EEN BEPROEFD PROCES ONTSTAAN. LOOPT U 
MET ONS MEE DOOR DE STAPPEN DIE WIJ 
HEBBEN DOORLOPEN OM TOT ONS EIND-
RESULTAAT TE KOMEN?
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SAM VERBERNE  
PLANNING

SOPHIE BERGMANS   
VOORZITTER

INEZ VOSHOL   
VORMGEVING

NIKITA VAN JOLE    
NOTULIST

FELINE DE BIE   
COMMUNICATIE

MEET team

O(PE)NGESTELD
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O(PE)NGESTELD

Een op de tien meisjes wordt voor haar 
dertiende jaar ongesteld (bron: Libresse). 
Wij hebben geconstateerd dat voor deze 
doelgroep ongesteldheid nog steeds niet 
bespreekbaar is. Het ontbreekt de meisjes 
aan kennis, hetgeen ook geldt voor hun 
vaders. Wij zijn ‘o(pe)ngesteld’, een bedrijf 
dat zich hard maakt om het taboe rondom 
menstruatie te doorbreken bij meisjes 
op de basisschool en bij alleenstaande 
vaders. Ons doel is dat er meer kennis en 
aandacht komt voor menstruatie. Onze 
company staat voor openheid, verbinding 
en aandacht. Hiermee spelen wij met ons 
concept in op de trend breaking through 
taboos.

O(PE)NGESTELD

CONTACT

INSTAGRAM

@o.pe.ngesteld

EMAIL

opengesteld.company@gmail.com
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LEONIE VAN DER 
MEIJDEN   

VOORZITTER 

MEREL BLOM  
PLANNER

BENTHE PEETERS   
KWALITEITSBEHEER

FLEUR VAN DE GRIFT    
COMMUNICATIE

KIM CHRISTIAANEN   
COMMUNICATIE

MEET team

TOEKOMSTLIKKERS
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TOEKOMSTLIKKERS 

TOEKOMSTLIKKERS
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
leerlingen in het nu vanuit het hart 
keuzes kunnen maken voor de toekomst? 
Toekomstlikkers wil leerlingen al voor het 
kiezen van hun vakkenpakket wijs maken 
over hun toekomst. Wij willen ze helpen 
door te laten zien wat de mogelijkheden 
zijn in beroepen en opleidingen. Dit willen 
wij doen op een leuke en makkelijke 
manier. Toekomstlikkers heeft gemerkt dat 
leerlingen op de middelbare school veel 
te vroeg hun vakkenpakket moeten kiezen. 
Leerlingen weten op dat moment vaak nog 
niet wat ze willen doen en kiezen zomaar 
een pakket. Hierdoor komen ze later tijdens 
het zoeken naar een vervolgopleiding in 
de knoop doordat ze bijvoorbeeld een 
vak missen. Daarom is de visie van onze 
company om leerlingen al eerder kennis te 
kunnen laten maken met hun toekomst.
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SILKE CHATROU  
ALL ROUND & PLANNER

FLEUR LEIJSEN  
PLANNING

SANNE KOOIJ    
NOTULEN

LISE STULLEN   
COMMUNICATIE

YANNE STEVENS   
VOORZITTER

BABETTE 
KLOOSTERMAN   

CO. PLANNING/NOTULIST

BRIDGET 
VAN ASPEREN    

CO. VOORZITTER

MEET team

WE EVULVE  
luister naar je lichaam

leef in flow  
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WE EVULVE 
THE JOURNAL 
Evulve richt zich op de afgestudeerde 
ambitieuze vrouw, in een zowel spirituele 
als persoonlijke ontplooiingsfase. Vrouwen 
die op zoek zijn naar balans, zelfinzicht en 
die worstelen met routines. Met de Journal 
kunnen vrouwen tracken hoe hun lichaam 
reageert op de maan als menstruatiecyclus. 
Hierdoor krijgen zij inzichten waarmee zij 
hun persoonlijke cyclus kunnen achterhalen 
en vanuit daar leren leven in flow: de 
transformatie van leven in weerstand en 
controle naar leven in vertrouwen in je 
lichaam. Dit concept is in cohesie met de 
waardenverschuiving die wij zien van welzijn 
naar meer verbinding, bewustzijn en balans 
en het daarbij teruggrijpen naar de kracht 
en signalen vanuit de natuur: Deeply Inside.

WE EVULVE
LUISTER NAAR JE LICHAAM

LEEF IN FLOW 

CONTACT

INSTAGRAM

@we.evulve   
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ELISABETH    
DESIGNER, COMMUNICATOR

JULIA 
TEAM MANAGEMENT, RESEARCHER

MARIT  
RESEARCHER, PLANNER

HILDE   
DESIGNER, COMMUNICATOR

SABINE  
TEAM MANAGEMENT, RESEARCHER

MELANIE  
PLANNER, MINUTES TAKER

MEET team

VALERIE   
SPOKESPERSON, DESIGNER

ANGEL   
SPOKESPERSON, COMMUNICATOR

POOF
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MOMENTS 

Poof and it’s gone. You don’t need to carry 
the stress a rut constantly brings to your life. 
With the help of Casual Magic, it is possible 
to find beauty in the mundane and create 
healthy distractions to get through your 
daily routines. Our products will help young 
women who feel overwhelmed and stressed 
by work pressure to have a moment of 
distraction and relaxation at work. We 
aim to prevent burn out amongst working 
young women. Note that 22,8 % of Dutch 
women have suffered from a burn out due 
to work related stress (CBS, 2020). There’s 
a need in finding moments of distractions 
in the mundane aspects of life for these 
women to slow down and be present, to 
alleviate their symptoms of burnout.

POOF 

CONTACT

INSTAGRAM

@we.are.poof
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ANNA SLIWINSKI    
COMMUNICATOR

SITA BAKKER   
CHAIRWOMAN

MARK HARTMAN   
PROJECT MANAGER

MEET team

GEMIST
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GEMIST DE PODCAST

‘Gemist de podcast’, our product, is a 
podcast that discusses the topic FOMO, 
which means Fear Of Missing Out. The 
concept behind ‘Gemist de podcast’ targets 
young women between 18 to 21 years old 
who struggle with the fear of missing out 
on various subjects, such as, love, holidays 
and events. Our mission is to take away the 
social stigma that is created around FOMO. 
We believe that in a few years this stigma 
will be lifted and everything around FOMO 
will be debatable and normalized. The 
trend behind this concept is the constant 
need to share everything.

GEMIST

CONTACT

SOCIAL

@Gemistdepodcast 
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SUZANA   
CHAIRWOMAN

JORIS
HEAD OF MARKETING, INSPIRATION SEEKER

MIRJAM  
CREATIVE DIRECTOR

FEDERICO  
VICE-CHAIRMAN, INSPIRATION SEEKER

MANON  
HEAD OF HR, MINUTES TAKER

SAËMI   
PLANNER

MEET team

REA   
PRODUCT MANAGER

AMPLIFY
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THE spACE 

The SpACE is a place for people in the 
ACE community to connect with like-
minded people, and share their stories 
with each other. In The SpACE they get the 
chance to express their feelings through art.
The aim of our company is to help people 
who are marginalized by society. These 
people have a voice, but are often not 
heard. Our goal is to empower them and to 
Amplify their voices. We believe that we are 
all humans and everyone deserves to feel 
like they belong in this world. Our target 
group is diverse and consists of people of 
all genders between the ages of 17 and 
41, from all over the world. All participants 
identify themselves as being somewhere on 
the ace/aro spectrum.

AMPLIFY 

CONTACT

EMAIL

reachamplify@outlook.com  
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IDEAFACTORY Magazine
is een productie van Fontys 
Trend Research & Concept 
Creation in Lifestyle 

Teksten: 
Fontys Trend Research & 
Concept Creation in Lifestyle, 
tweedejaars companies. 

Eindredactie: 
Paul Geerts. 

Grafisch Ontwerp  
& Lay Out: 
Esther Krens.

COLOFON
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