
Slow fashion
We hebben er al eerder dit jaar 
iets over geschreven, het blijft een 
interessante trend waar we veel meer van gaan 
zien. Merken als CAES: believers of slow fashion - timeless 
garments, zetten de trend en vormen een anti-beweging 
tegen de grote spelers. Kleding produceren op een eerlijke, 

transparante manier langs de hele supply chain. 

#Sinnfluencers
In eerste instantie dachten we aan 
influencers die het nóg bonter maken, 
maar het tegendeel is waar. Afkomstig 
van het Duiste Sinn - wat zingeving of 
doel betekent - plus influencer (duh..), 
is er een groeiende groep (millennials) 
die zonder een Instagram account (ja, 
ja, het bestaat) schrijft over allerlei 
sustainable producten, bewegingen, 
diensten en merken die de moeite 
waard zijn om te kennen.   

Lees, mensch, lees!
De ultieme vorm van slowing down, mindful bezig zijn, je kennis verrijken, 
je fantasie aan het werk zetten, zullen we nog even doorgaan? … Juist ja. 
Een boek lezen. Geen tijd? Gelul. Dan maak je tijd. En als je tips nodig hebt 
over hoe je dat moet doen, pak deze er dan bij. The Slow Fix van Carl 
Honoré. Of elk ander boek waar je zin in hebt. Lees! En slow down.

Eerlijk bellen
Ja, we houden van onze iPhone’s en Samsungs, maar we 

weten ook dondersgoed dat die plastic zooi niet eerlijk en 
niet duurzaam geproduceerd wordt. Fairphone pakt het 

anders aan. Zij maken telefoons en tegelijkertijd een 
duurzame impact. Ze ontwerpen duurzamere mobieltjes 

(simpeler van ontwerp bijvoorbeeld), creëren minder 
e-afval door bijvoorbeeld terugbrengpromoties, kiezen 
voor eerlijke materialen en zorgen samen met partners 
voor betere arbeidsomstandigheden in de hele sector. 

Dat belt een stuk prettiger.

Slow drinking
De kunst van een 

cocktail maken en 
drinken, maar dan langzaam. Want 

alleen dan, zegt deze trend, komt 
alles van de cocktail tot z’n recht 

en kun je optimaal genieten van 
wat je drinkt. Once you go slow, 
you never go back.
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Fast forward to slow down
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et afgelopen jaar hebben we deze rubriek mogen vullen met de  
trends die we voor 2020 voorspellen. Samengevat staat ons een jaar te 
wachten waarin grenzen tussen generaties, genders, afkomst en 

andere indelingen vervagen. 
De toon wordt mondiger; we komen nu echt in actie, want het water staat 
ons letterlijk aan de schenen. Binnenkort storten we ons op de trends van 
2021. Logisch, want we willen nog sneller vooruit. Maar ook gek, want als 
we vooruitkijken zien we dat we eigenlijk de meeste behoefte hebben to 
slow down. Eerlijk is eerlijk, deze editie van Tree of Trends was er bijna niet 
gekomen. Want ook bij ons vliegen in Q4 de briefings en opleveringen ons 
om de oren. Af en toe vragen we ons af: waar zijn we nou helemaal mee 
bezig? Zijn we nou echt allemaal zo hard aan het rennen voor onze nummer 
één behoefte, meer rust? Huh? Al dat gehaast, snelle ontwikkelen en 
bijblijven gaat soms toch echt ten koste van aandacht. Het menselijke, 
persoonlijke. Wat we niet krijgen, willen we hebben dus die behoefte zal 
groeien in 2021 en verder. Denken wij. Alles wordt persoonlijker. Merken 
worden empathisch en leren nog meer luisteren. Producten worden 
persoonlijker - echt alleen voor jou, op maat gemaakt. Alsook het 
prijskaartje dat eraan hangt. En komt meer aandacht voor specialisatie.  
Zou het dan echt over een aantal jaar over zijn met generalisten als Google, 
Apple en alle andere nu nog grote jongens? We gaan het meemaken. 

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 (pr-director) 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 
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