
GELD
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb:
“Het wordt een lastig jaar met 
meer belastingdruk, minder  
kinderbijslag, een lagere huur-
toeslag, stijging van de kosten 
voor gezondheidszorg; hogere 
gemeentelijke heffingen, stij-
ging van de energiekosten en 
ook de prijzen van onze levens-

middelen gaan 
omhoog. 
Daardoor zullen 
veel mensen niet 
rond kunnen 
komen. We voor-
zien meer onzicht-
bare werkeloosheid bij 
kleine zelfstandigen en daar-
naast zal het aantal faillissemen-
ten toenemen. In het bedrijfs-
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      Verwachtingen van trendwatchers en voor spellingen van de helderziende!

Sommige 
meteorologen 
voorspellen 
een ‘horror-

winter’

Natuurlijk zijn we allemaal vreselijk benieuwd hoe 
het met de financiële crisis af zal lopen. Maar we 

willen ook wel weten of Oranje het Europees 
Kampioenschap voetbal wint. En hoe warm het 

wordt deze zomer. En hoe zit het met de 
voorspelling van de oude Maya’s dat 2012 het einde 

der tijden in zou luiden? In PRiMERO lees je de 
antwoorden: een vooruitblik op 2012 door het 

populaire trendwatchers duo Richard & Lieke Lamb 
en helderziende voorspellingen van het medium 

Sjaan van der Gauw.  

Lieke Lamb

Sjaan van der Gauw

Mark Rutte

Richard Lamb
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 Regering 
Rutte wankelt

  Blijft 
Beatrix op de 

troon?

 Minder ziekmeldingen 
op het werk

 Hoe ver komt Oranje 
in de EK?

 Eindelijk weer 
een Elfstedentocht?

 Online handel 
neemt toe

Dit heeft

voor ons 
in petto

2012
leven en bij de overheid vallen 
meer ontslagen. Als gevolg van 
het geldtekort stijgt de kleine  
criminaliteit. De voedselbanken 
krijgen het drukker en er zal  
ook een groter beroep worden 
gedaan op verschillende sociale 
vangnetten, zoals 

kerkgemeenschappen en  
het familie netwerk. Door de  
financiële perikelen zal het 
zwartwerken toenemen. Er wordt 
meer gebruikgemaakt van ruil-
handel en er wordt online meer 
2ehands gekocht. Maar pas op: 
de Belastingdienst kijkt online 
mee, op zoek naar misstanden.”
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“De euro blijft nog in 2012, maar 
wankelt wel. Aan de andere kant: 
we moeten niet zo angstig doen 
over onze geldsituatie. Angst is 
de grootste valkuil in een men-
senleven. Het brengt ons op  
verkeerde ideeën. We moeten de 
situatie accepteren zoals-ie is. En 
we moeten inzien dat hebzucht 
de oorzaak is van deze crisis en 
dat we die houding moeten  
veranderen. En vergeet niet:  
de financiële malaise biedt ook 
voordelen. Het zorgt ervoor dat 
we creatiever met geld omgaan.”

KONINGSHUIS
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“Het is nog geen tijd voor Willem-
Alex om de troon te bestijgen. 

Beatrix blijft in 2012 
nog zitten. Dat is 
een taaie hoor, die 
houdt de moed erin 
en zal niet zo gauw 
wijken.” 

SAMENLEVING
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb
“Om de kleine criminaliteit te lijf 
te gaan zal de onderlinge sociale 
controle verbeteren. Zowel in 
woonwijken als op het werk; op 
straat, bij de sportclub en ga zo 
maar door. Er komt meer saam-
horigheid. Mensen gaan weer 
meer praten met elkaar. En met 
iets minder kunnen we ook heel 
gelukkig zijn, komen we achter. 
We gaan terug naar het kleine, 
pure leven om ons heen. In het 
Nieuwe Genieten verschuift de 
focus van bezit naar beleving...” 
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“We zijn meer bereid om elkaar te 
helpen en doen ook wel eens iets 
voor niks voor elkaar. Dat is niet 
alleen fijn, maar het maakt ons 
ook gelukkiger. Als je een ander 
mens kunt helpen, geeft dat je 
een goed gevoel. We leren ook 

om slim met de 
ontstane situatie 
om te gaan.  
Er wordt in  
het Verre Oosten 

niet voor niets 
gezegd: crisis is 

kans. Dat geldt voor 
ons nu ook. We leren 

leven zonder angst. Maar  
om dat te kunnen doen, zal eerst 
de angst voorbijkomen. Pas als 
we die afwijzen, ontstaat er  
ruimte voor iets beters: een  
waar geluksgevoel, onafhankelijk 
van spullen.”  

KLIMAAT
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“We krijgen straks weer een  
warme lente, gevolgd door een 
natte zomer. En begin van het 
jaar moeten we rekening houden 
met een korte heftige winterperi-
ode. Er valt sneeuw en misschien 
kunnen we zelfs schaatsen, maar 
een Elfstedentocht zit er niet in. 
Het ijs van de Noordpool wordt 
ondertussen steeds zachter. Dat 
heeft niet alleen tot gevolg dat 
de ijsberen minder ijs hebben om 
op te wonen, maar ook dat het 

Beatrix blijft in 
2012 nog op 
haar troon  

zitten, Willem- 
Alexander 

moet dus nog 
even wachten...



★ Vorig jaar deed 40 procent van 
alle Nederlandse internetgebruikers 
impulsieve online aankopen. In 2012 
zal dit percentage verder stijgen. Ook 
vakanties zullen in 2012 vaker online 
worden geboekt (cijfers VU Amsterdam 
/ reisorganisatieTravolon). 

★ In 2012 verkopen nog meer mensen hun 
huis voor een lager bedrag dan waarvoor ze 
het gekocht hebben.

★ Na een recordverkoop in 2011 met bijna 1,5 miljoen stuks gaat de 
verkoop van smartphones in 2012 zakken, aangezien de meeste lief-
hebbers er inmiddels al eentje hebben. (Cijfers GfK Retail & Technology).

★ Er zullen 9.000 werklozen bijkomen in Nederland, waarmee de 
werkloosheid 4,25 procent bedraagt (cijfers Mev en NIBUD).

★ Hoewel sommige meteorologen voor 2012 een ‘horrorwinter’ of ‘winter 
from hell’ van drie maanden lang voorspellen, met temperaturen tot min 25 
graden, geven de doorgaans betrouwbare Enkhuizer Almanak en Deventer 
Almanak aan dat het in januari zowel te koud als te zacht zal worden en in 
februari de winter alweer voorbij is.

★ De verkoop van tablets zal in 2012 stijgen, met voorop de 
iPad. De notebook die vanaf het tweede kwartaal van 2011 is 
ingehaald voor de tablet, raakt in 2012 nog verder achterop. 

★ Voor elektra moet circa 8 procent meer betaald gaan 
worden en voor gas circa 2 procent. Een gemiddeld huis-
houden zal in 2012 zo’n 40 euro meer kwijt zijn aan ener-
giekosten. Nuon & co geven als reden van de prijsstijging 
op de kernramp in Japan, de onrust in de Arabische landen en 
de sluiting van kerncentrales in Duitsland, maar in werkelijkheid gaat  
33 procent van de nieuwe energierekening naar de overheid. Daarnaast legt  
het energiebedrijf Nuon ook geen windeieren. Naar verwachting boekte  
het bedrijf afgelopen jaar weer een winst van circa 600 miljoen euro.

Weetjes

Op de basisscholen winnen 
digitale hulpmiddelen nog 
meer terrein, er komen zelfs 
tafeltjes met geïntegreerde 
laptops. 
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“We moeten het niet langer 
buiten onszelf zoeken in spul-
len, maar in onszelf. Geloven in 
jezelf, daar komen we in 2012 
het verst mee.”

OUDE MAYA’S & 2012
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb
“Er wordt veel gesproken over 
het al dan niet juist berekende 
kantelpunt op 21 december 
2012 in de Maya-kalender. 
Volgens veel experts zou de 
kalender echter niet het einde 
van de wereld inluiden, maar 
het einde van een tijdperk.”
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw
“Nee, de wereld vergaat echt 
niet in 2012. De Maya’s hebben 
het symbolisch bedoeld. Het is 
wel belangrijk dat we onze 
houding veranderen: minder 
ego en meer liefde en vertrou-
wen. De financiële veranderin-
gen leren ons gek genoeg om 
meer te voelen. En dat is pre-
cies wat er moet gebeuren.  
Het feit dat er onlangs een 
enorme meteoriet langs de  
aarde is gevlogen die de aarde 
deels had kunnen verwoesten, 
heeft ons laten zien hoe kwets-
baar we eigenlijk zijn. Het  
was een waarschuwing aan  
de mensheid om meer respect 
te tonen voor elkaar, alle leven 
op aarde en niet te vergeten de 
aarde zelf.” l

Zoenscènes Leonardo & Kate 
in 3D
In het voorjaar van 2012 komt  
er een 3D versie uit van de film- 
klassieker Titanic (1997), met 
Leonardo DiCaprio en Kate 
Winslet. Titanic was 12 jaar lang 
de succesvolste film aller tijden 
(tot de release van Avatar), met 
een totale opbrengst van ruim 
1,8 miljard dollar.

Kate Hudson heeft ‘geheime’ 
trouwplannen 
Ondanks het feit dat haar vorige 
huwelijk met Black Crowes  
zanger Chris Robinson op de  
klippen liep, is Kate Hudson toch 
weer van plan een andere muzi-
kant te trouwen. En wel Matthew 
Bellamy, zanger/gitarist van 
Muse. Kate heeft afgelopen jaar 
hun kleine Bing op de wereld 
gezet en toont toch weer nest-
drang. “Het wordt in ieder geval 
geen grote bruiloft in een hip 
hotel. Ik vind het huwelijk  
sowieso niet meer zo belangrijk. 
Het gaat me meer om de liefde. 
Maar ach, als hij (Matthew)  
het graag wil, dan wil ik er  
best over nadenken.”   
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zeewaterpeil verder 
stijgt. We hebben daar in  
2012 nog niet direct last van,  
al zullen we als waterland  
binnen 10 jaar wel te maken 
krijgen met serieuze overstro-
mingen. Daar moeten we ons 
nu al op voorbereiden. Ook de 
overheid moet deze dreiging 
serieus nemen.”  

WERK
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb
“Ondanks de recessie zal in 
iedere sector een aantal bedrij-
ven erg succesvol zijn. Dit zijn 
vooral bedrijven die de trend 
‘NOWconomy’ begrijpen: alles 
moet nu! Consumenten zijn 
door internet, smartphones en 
sociale media namelijk extra 
ongeduldig geworden. 
Ondernemers die de 
consument daarom 
snel weten te 
bedienen zullen 
succes oogsten. 
Denk hierbij aan 
concepten als 
razendsnelle 
thuisbezorging van 
maaltijden of ‘instant 
webcare’ op Twitter 
voor mensen die een vraag 
of klacht hebben over een 
bepaald merk. Uit angst voor 
baanverlies zal men zich in 
2012 niet zo gauw ziek melden. 
Ook het aantal officiële burn-
outs zal hierdoor afnemen. 
Mensen zetten eerder hun 
schouders eronder.”
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“Áls je niet bang bent en ver-
trouwen houdt, krijg je vanzelf 
werk, luidt mijn advies. Ga je 
netwerk gebruiken, bedenk 
nieuwe plannen en ideeën en 
je zal werk krijgen. Stilzitten en 
afwachten, daar kom je er niet 
mee in 2012. Je moet aanpak-
ken én vertrouwen houden dat 
het goed komt. Dan heb je op 
werkgebied de grootste kans 
van slagen.” 

POLITIEK
Trendvisie Richard & Lieke 
Lamb
“In Nederland moet het min-
derheidskabinet in 2012 heel 
wat politieke stormen door-

staan, met name door de 
bezuinigingen, maar het zal 
overleven. Onderling zullen de 
politici meer respect voor 
elkaar tonen, omdat het 
publiek dat wenst.”
Helderziende visie Sjaan van 
der Gauw: 
“Obama blijft zitten. Wat 
betreft Amerika gebeuren er 
geen schokkende dingen in 
2012. Samen met China regeert 
Amerika de wereld. Ik voorzie 
voor 2012 geen nieuwe grote 
oorlog zoals de afgelopen jaren 
in het Midden-Oosten.”  

SPORT
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb
“Met het EK Voetbal, de 
Olympische Zomerspelen in 

Londen, de Tour de 
France en Wimbledon 

wordt 2012 een 
super sportjaar. 
Met tot gevolg 
dat (ondanks de 
recessie) de  
verkoop van tv-

toestellen een 
piek bereikt.”

Helderziende visie 
Sjaan van der Gauw: 

“De mogelijke omkoop-
affaire uit de Champions 
League (in de wedstrijd 
Dinomo Zagreb-Olympique 
Lyon, 1-7, red.) waar Ajax 
onlangs de dupe van was, gaat 
de doofpot in. Want de hoge 
voetbalbazen zijn niet gebaat 
bij een grondig onderzoek. Op 
de EK voetbal deze zomer komt 
Oranje aardig ver, in ieder geval 
tot in de kwartfinale. Maar daar 
blijft het helaas bij.” 

GADGETS / MEDIA
Trendvisie van Richard & 
Lieke Lamb
“Naast 3D-smartphones, 
3D-tablets en 3D-printers 
komen er ook 3D-tv’s waar je  
zonder bril van kunt genieten. 
Qua mobiele gadgets komt  
het toetsenbord terug, omdat 
mensen op de sociale media 
sneller willen kunnen typen. 
Hilversum krijgt in 2012 fikse 
concurrentie door de komst 
van Google TV, Apple TV en 
buitenlandse video-on-
demand aanbieders als Netflix. 
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       De financiële veranderingen leren ons gek ge noeg om meer te voelen

Celebs
Lady Gaga lanceert parfum in 
2012
Met een groter podium en een 
nog spectaculairdere show 
moet de 2012 tournee van Lady 
Gaga ‘in elk opzicht allesover-
treffend’ worden. Ze lanceert in 
2012 ook een eigen geurtje: 
Monster. Het zou volgens de 
zangeres ruiken naar ‘een mix 
van bloed en mannelijk zaad.’ 
Volgens Lady Gaga een heerlij-
ke geur.

23e James Bond 
De 23e Bond-film, Skyfall, zal 
vanaf november 2012 in de 
bioscoop te zien zijn. Met naast 
Daniel Craig ook rollen voor 
Javier Bardem, 
Ralph Fiennes, 
Naomi Harris en 
Bénérice Marlohe. 
De opnamen  
vinden plaats  
in Londen, 
Shanghai en 
Istanbul.

Madonna bindt de strijd aan met 
Lady Gaga
De voormalige Queen of Pop heeft 
zowel een wereldtournee als een 
nieuw album in voorbereiding en 
kondigt aan dat ze klaar is om te 
laten zien wie het op gebied van pop 
voor het zeggen heeft: zij of Lady 
Gaga. Madonna wil onder meer  
tijdens de Olympisch Spelen van 
Londen een openlucht concert 
geven in Hyde Park. Ze breidt haar 
aanbod in 2012 uit met een tijdloze 
moderne kledinglijn voor volwasse-
nen, genaamd Truth or Dare.

Madonna is 
klaar om in 2012 

de strijd aan  
te gaan met  
Lady Gaga

Kate Hudson 
en Matthew 

Bellamy

3D Nintendo DS


