
Instatourisme
Voor 40% van de millennials is 
instagrammability de belangrijkste voorwaarde 
voor hun vakantiebestemming. Reisorganisaties weten 
daar wel raad mee en zetten influencers in om hun resorts of 
bestemmingen te promoten waar wij, de volgers, dan weer op aan 

gaan. Instatourisme heet dat.  

In tijdnood?
Maar toch op reis willen? 
Zet je AR bril op en vertrek. Net echt.

Cruise ‘n tuck
Dat we wellness combineren 

met vakanties is zowat de standaard 
vandaag. Maar dat we overthetop cruises 

pakken waarop we even ons gezicht laten 
ophijsen, is iets nieuws. Deze vorm van travel is 
voornamelijk gericht op de ‘derde generatie’ en 
wordt alleen maar uitgebreider. Iets om 

ons op te verheugen. Of niet.

Zero Waste Dining
Eerder spraken we over ontspullen. 

Minimalisme als levensstijl voer je dus ook 
door in je tripjes wat betekent dat je gaat 

ecotrippen met als thema: zero waste dining. 
En daar hebben ze in Engeland  is ook niet zo 

ver (lees vervuilend) met de trein of boot  echt 
over nagedacht. Vooral Mr. Zero Waste zelf 

Douglas McMaster.  
Restaurant Silo - Brighton

Ummetje
Die eerste keer dat 

je je kind van 7 jaar alleen 
op reis stuurt als ‘unaccompanied 

minor’. Aan de hand mee van 
de airline crew, wachtend op 

het verlossende telefoontje 
van opa of oma datie goed 
is aangekomen. Air New 
Zealand weet al een tijd 
raad met de zenuwen en 

biedt RFID polsbandjes aan 
zodat ouders hun kind 
kunnen tracken. Of elk ander 

reizend persoon zonder 
smartphone. Lekker tracken. 
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VaCANNEStieman, gezellig he.

Nikki de la Rambelje

Laurien Vest

Met Cannes nog vers in ‘t geheugen, blikken we alweer vooruit naar de 
zinderende edoch loeizware periode die voor ons ligt. Scenario: die laatste 
dagen voordat je met vakantie gaat. Tot diep in de avond werk je je het 

apelazarus tot de blaren op je vingertoppen staan en je jezelf trillend op je fietsje 
naar huis trapt. Kapot. Het knippert 23:56 en je moet je koffer nog inpakken. Over 
viereneenhalf uur staat de taxi op de stoep. Die vlucht was nou eenmaal het 
goedkoopst. Koffers van de kids moeten ook nog. Uitgeput en wel heb je minstens 
6 dagen nodig om bij te komen van je overdracht. Herkenbaar?

Fast forward. Anno 2019. 
Waar Cannes de perfecte verbinding tussen werk en pret opzoekt, we noemen dat 
tegenwoordig bleisure (echt waar), trekt men nog altijd de wenkbrauw op als je 
gewapend met laptop en powerbank het strand op wandelt om even die preso aan 
te scherpen. Hoezo eigenlijk? Volgens de laatste ontwikkelingen is het 
doodnormaal om business en pleasure, eh.. leisure te mixen, zolang de balans 
intact blijft. Hoe we ons zakelijk leven inrichten - denk freelance, eigen baas, 
flexwerken - reflecteert op onze vakanties en vrije tijd. Merken en bureaus zouden 
zichzelf niet zijn als ze daar geen gretig gebruik van maakten. Micro-avonturen, 
eco-travel, DNA-reisjes (waar kom jij vandaan?), het zijn allemaal ontsnappingen 
volgepompt met inspiratieplekken, Instagrammable sites en zenmomenten die ons 
aangeboden worden en die we moeiteloos tussen de bedrijven door inplannen. 
Merken zelf zijn ook niet vies van een beetje bleisure, kijk naar MADE.COM. Die 
verpakken gewoon de hele collectie in een hotel. Je logeert tussen de allernieuwste 
spullen, die je uiteraard allemaal op je kamernummer kunt zetten en vervolgens bij 
het uitchecken afrekent. Met je crypto’s natuurlijk... duh. Reis je solo, maar wil je 
wel gezelschap? WeLive (ja die van WeWork) biedt accommodatie waar je met 
gelijkgestemden kunt verblijven. Wederom sterk staaltje bleisure. 
Kortom, werk en vrije tijd gaan langzaam in elkaar over. We nemen ons privéleven 
mee op een zakentrip en andersom. Agile werken? Dan ook een agile vakantie. 
Prima trend. 

Over ons
The Gardeners is een creative agency where good things grow. In ons dagelijks werk 
signaleren we heel veel toffe initiatieven. FONK vraagt Laurien Vest (prdirector) en Nikki 
de la Rambelje (creative) om elke maand als Curators of Good een Tree of Trends te maken 
van al het goede dat ze tegenkomen. 

Denk je nou: jongens, jongens, maar ik heb een lel van een good thing te pakken dat écht niet 
mag ontbreken in jullie volgende Tree of Trends. Mail die dan naar info@thegardeners.nl 


