
Gen Z is de toekomst. Als burger, als consument, als
werknemer. Maar Gen Z laat niet makkelijk in de kaarten
kijken. Ondanks de beschikbare kennis en (online) tools blijft
het voor KMO’s, steden en gemeenten, social profit en non-
profit organisaties een uitdaging om Gen Z te begrijpen, te
bereiken en te activeren.

Het Gen Z Lab ontwikkelt een methodiek die organisaties
helpt om in te haken op Gen Z. Deze methodiek bestaat uit
een toolbox, coachingstrajecten en de mogelijkheid tot
cocreatie met Gen Z.

Hoe kunnen organisaties zich future-proof ontwikkelen en
Gen Z bereiken? Het Gen Z Lab wil de referentie worden om
deze digital natives te begrijpen en erop in te haken. Enerzijds
door relevante Gen Z kennis te verzamelen, anderzijds door
KMO’s, social profit en non-profit te helpen bij Gen Z
activatie.

Het Gen Z Lab fungeert daarbij als gids in het snel
veranderende marktonderzoekslandschap. Welke informatie
is reeds vrij beschikbaar? Hoe kunnen merken of organisaties
eventuele samenwerkingen met onderzoeksbureaus
aanpakken? Interviews, focusgroepen, enquêtes of
gamification, AI, metaverse en andere nieuwe technologieën:
welke aanpak biedt het meest kans op slagen om Gen Z te
onderzoeken, te activeren en/of tot gedrags- en
leefstijlverandering aan te zetten?
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Het project Werkwijze
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Caroline Baert (Business & Media) focust op strategische
communicatie, influencer & community marketing, media &
merken, en trendonderzoek.

Charlotte Van Tuyckom (E-Health) is gespecialiseerd in sport-
en gezondheidspromotie en -beleid, social marketing,
gedragsverandering en kwantitatief onderzoek.

Lies Vanhaelemeesch (Bedrijf & Organisatie) focust op
marketingprincipes en -communicatie, doelgroepanalyse,
segmentatie en marktonderzoek.

Onderzoek en dienstverleningOnderzoeksteam

Caroline.Baert@howest.be - Charlotte.Van.Tuyckom@howest.be – Lies.Vanhaelemeesch@howest.be

Let’s connect! www.genzlab.be

“With Gen Z Lab, we aim to develop a toolbox 
that allows brands and organizations 

to understand, reach and interact with Gen Z 
on whatever topic is relevant!”

Het Gen Z Lab ontwikkelt een toolbox die merken en
organisaties helpt Gen Z te begrijpen en erop in te haken. Op
die manier ontdekken organisaties en merken de diversiteit
van Gen Z. Wat zijn hun verlangens, motivaties en drempels?
Wat is hun visie op specifieke thema’s zoals werk, geld of
gezondheid? En wat betekent dit dan concreet voor een
organisatie of merk?

Het Gen Z Lab laat organisaties bovendien toe met Gen Z
samen te werken aan de producten, concepten en diensten
van de toekomst.
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