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Inhoud & Doel
Masterclass

We zijn ons niet altijd bewust van trends omdat ze vaak 
impliciet zijn. Het zijn bewegingen of stromingen die 
impact hebben op verschillende niveaus. Dat heeft ook 
een voordeel. Zodra de hoofdlijn kan worden vastgesteld, 
zijn de vertakkingen eenvoudiger te ontdekken. Een trend 
cascade is een kwestie van oorzaak en gevolg. 

Deze masterclass leert hoe trends te expliciteren en 
draagt bij aan het duiden van kansen en uitdagingen voor 
mens, merk en bedrijf.  Maar daar blijft het niet bij, de 
masterclass leert de deelnemers ook om trends om te 
vormen naar de juiste merkstem. Van trend naar 
contentstrategie.  
Dus…  
Kan corporate communicatie of de marketingafdeling een 
betere springplank tot prangende content gebruiken? Dan 
biedt deze tweedaagse daarvoor de kans. Leer in twee 
dagen : 

• Hoe trends ontstaan. 
• Wat de dominante trends zijn die maatschappelijk invloed 

hebben op de markt en diverse sectoren.   
• Wat men kan verwachten van deze trends en tendensen 

in de toekomst. 
• Hoe bedrijven en medewerkers op een goede manier 

kunnen anticiperen op trends. 
• Hoe trends sturend kunnen zijn en de content eromheen 

strategisch kan worden benut ten bate van vraag en 
aanbod. 

• Hoe een wendbare bedrijfscultuur een content strategie                         
succesvol kan laten zijn.  



Voor wie bestemd?

Wanneer deelnemen aan de Masterclass?

De Masterclass is in het bijzonder geschikt voor 
strategen, CMO’s of ondernemers die binnen het bedrijf 
betrokken zijn bij het stelselmatig overzien en 
anticiperen op markten en hun trends.  

Maar ook voor mensen die belang hebben bij diepgravend 
inzicht in trends. Kortom voor iedereen die de 
bedrijfswaarden en de merkstem beter willen laten 
resoneren met de buitenwereld d.m.v. trends die voor hen 
van belang zijn. 
De masterclass is het meest geschikt voor ervaren 
professionals op HBO+ of academisch niveau. 



Over de tweedaagse  
Wat te verwachten per dag?  

Dag 1. 

• Een volledig overzicht van het ontstaan van trends en 
sentiment. 

• Duiding en achtergrond bij gebeurtenissen die direct 
te maken hebben met deze trends. 

• Voorbeelden van diverse bedrijven geanalyseerd. 

• Gerichte oefeningen om zelf trends te duiden, te 
trechteren en in te zetten. 

Dag 2. 

• De eerste stappen naar strategische content. 

• De inrichting van een bedrijfscultuur gedreven door 
inhoud en wat de de crux is van ‘uitgeefdenken’. 

• Hoe content zich strategisch naar trends kan plooien 
en zo kan worden benut ten bate van de marktvraag en 
het eigen aanbod.  

• De noodzakelijke stappen voor het eigen bedrijf om 
beter te kunnen anticiperen op actualiteit en gerichte 
inhoud. 



Deze tweedaagse kost € 1.950,- ex btw. 

Bij de masterclass zijn inbegrepen: 

• Twee intensieve cursusdagen van 10:00 tot 17:00 uur 
• Koffie, thee, friandises  
• Lunch, fris en snacks 
• De belangrijkste highlights van de cursus als 

naslagwerk in PDF  

Groepskortingen en incompany trainingen behoren tot de 
mogelijkheden.
 

Kosten

Locatie

Deze tweedaagse vindt plaats in Amsterdam, op een zeer 
goed bereikbare locatie: 

Hotel STAYOKAY 

Timorplein 21 

1094 CC Amsterdam 

Goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. 

OV: Tram 14 of bus 22 vanaf Amsterdam Centraal Station.  

Raadpleeg de reisplanner voor de actuele reisinformatie. 



Meer weten of inschrijven voor deze masterclass? 

Inschrijven kan via de website van buro boumeester: 
klik hier of stuur een mail met de voorkeursdatum naar: 
info@buroboumeester.nl 

Op deze masterclass zijn Algemene Voorwaarden van 
toepassing, deze staan op de website. Aanmeldingen 
worden op volgorde van aanmelding behandeld. 

 

Contact & Inschrijven

http://www.buroboumeester.nl/trend
mailto:info@buroboumeester.nl
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