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M I L L E N N I A L S ,
W A T  I S  J U L L I E
G E H E I M ?
Millennials, ook wel de generatie Y
genoemd, zijn geboren tussen grofweg
1985 en 2000. In 2022 zijn zij dus tussen
de 22 en de 37 jaar oud. Millennials
volgen op de generatie X en gaan vooraf
aan de generatie Z, ook wel de ‘digital
natives’ genoemd. Na Z komt nu ook
generatie Alpha, nog niet erg bekend. Zij
zijn nu tot 6 jaar oud. Millennials zijn de
groep mensen die nu bijna allemaal een
‘werkzame leeftijd’ hebben. De jongsten
van de groep zijn nog hun studie aan het
afronden, de rest maakt nu het grootste
deel uit van de beroepsbevolking.

Het is de groep die ontzettend veel weet
van technologie en aan een overmaat
van keuzes wordt blootgesteld.
Daarnaast heeft men het idee dat
millennials denken alles te kunnen
worden wat ze willen, als ze maar hard
genoeg hun best doen. 

Ze voelen zich niet alleen
verantwoordelijk voor hun eigen succes
en geluk, maar ook voor hun falen.
Daarbij wordt er onderling veel
vergeleken. Deze factoren dragen bij aan
de prestatiecultuur en de onderlinge
strijd.

Extreem veel ambities, doelen en
dromen kan er enerzijds voor zorgen
dat sommigen zichzelf voorbij lopen en
met een burn-out thuis komen te
zitten. Anderzijds zorgt het er ook voor
dat er veel millennials op jonge leeftijd
al hoge leiderschapsposities bekleden
of succesvolle ondernemingen hebben.

Technologie in de vorm van internet,
smartphones en social media zorgt dat
de wereld continue in verbinding staat
met elkaar. Er wordt niet vaak echt
uitgeschakeld, millennials zijn gewend
altijd aan te ‘moeten’ staan. Daarnaast
wordt het zo heel makkelijk gemaakt
om te zien wat anderen doen,
waardoor er veel wordt vergeleken.
‘Comparison is the thief of joy’ is een
gezegde dat mooi aangeeft dat men
niet altijd gelukkiger wordt van de
vergelijking met anderen. Het neemt
plezier weg van het eigen pad en het
genieten van dit moment, waardoor de
lat soms nog hoger wordt gelegd om
beter te doen en meer te bereiken.

"Comparison is the 
thief of joy."

Sterker nog, voor millennials kan het
allemaal niet snel genoeg gaan. Het
opklimmen van de maatschappelijke
ladder, zo snel mogelijk zoveel mogelijk
geld verdienen en daarnaast ook nog
graag met iets dat maatschappelijke
impact heeft. Ze leggen de lat vaak
onrealistisch hoog voor zichzelf,
waardoor de druk die ze voelen om te
presteren vaak merendeels vanuit
zichzelf komt.
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Alles bij elkaar zorgt voor een hoge
burnout-rate onder de groep millennials.
Volgens een onderzoek van EenVandaag
blijkt ruim 60 procent onder de mensen
tussen de 18 en de 38 jaar veel stress te
ervaren en 40 procent geeft aan een
burn-out te hebben gehad. Het hoogte
aantal burn-outs van alle leeftijden is
tussen 25 en 35 jaar. Gemiddeld kost
een uitgevallen werknemer 250 euro per
dag en een burn-out duurt gemiddeld
220 dagen (EenVandaag, 2018). Reken
dus maar uit. De gemiddelde kosten
van een burn-out zijn €60,000 volgens
Zilveren Kruis. Wordt het niet tijd om te
kijken wat we als werkgever kunnen
doen?

Voor millennials is ontwikkeling
ontzettend belangrijk. Ze halen energie
uit een continu proces van verbetering
en ontwikkeling op persoonlijk en
professioneel vlak. Het maken van reizen
waarbij ze veel leren over de wereld en
in contact komen met verschillende
culturen draagt bij aan de ontwikkeling,
maar ook het lezen van boeken,
beluisteren van podcasts, bekijken van
documentaires en bijwonen van
trainingen en workshops. Veel
millennials kunnen voor hun gevoel
nooit genoeg leren. 

Als werkgever is het dus ontzettend
belangrijk dat je ze de mogelijkheid
geeft om zichzelf te ontwikkelen. Als
millennials voelen dat ze ‘uitgeleerd’ zijn,
dat hun leercurve stagneert, dan kijken
ze snel verder.

Voor jou als werkgever is het een
stuk duurder om nieuwe
werknemers aan te nemen en in te
werken, dan om te investeren in je
bestaande werknemers. Daarom is
het des te belangrijker dat je weet wat
er nodig is om deze grote groep
millennials aan je te binden en te
blijven boeien, zodat jullie ze kunnen
behouden en op langere termijn ook
meer aan ze hebben.

"Wordt het niet eens tijd om
te kijken wat we als
werkgever kunnen doen?"

Het zoekende naar meer en beter dat
ze vaak in zich hebben zorgt er helaas
ook voor dat ze niet altijd tevreden
kunnen zijn met het huidige moment. 
Bij vorige generaties lijkt dat toch wat
anders te zijn.
Wanneer er geld werd verdiend in een
stabiele job, waren zij beter in staat
hier voor langere tijd tevreden mee te
zijn dan de millennials. De gemiddelde
tijd dat een millennial bij een bedrijf
werkt voordat ze zoeken naar iets
nieuws ligt ook lager dan van de
generaties ervoor. Baanmobiliteit blijkt
per generatie meer toe te nemen,
gemeten in een onderzoek van Lyons,
Schweitzer en Ng (2015). Generatie Y,
de millennials, blijken van de vier
generaties (traditionele, babyboomers,
generatie X, generatie Y) de hoogste
baanmobiliteit en het hoogst aantal
baanwisselingen te hebben.
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Millennials moeten intrinsiek
gemotiveerd zijn om ergens te gaan
werken en vooral om er te blijven
werken. Alleen extrinsieke beloningen
zoals geld zijn niet genoeg. Dus hoe
zorg je er nou voor dat ze intrinsiek
gemotiveerd zijn en blijven?

Genoeg ontwikkeling
Bied ze genoeg mogelijkheden om zich
te ontwikkelen. Bedenk verschillende
vormen, want er zijn verschillende
mensen. Sommigen zijn auditief
ingesteld, die komen graag naar een
lezing of beluisteren liever podcasts dan
mensen die vooral visueel zijn ingesteld.
De laatste groep kijkt eerder een
documentaire en voelt zich
aangetrokken door mooie beelden en
een aantrekkelijke vormgeving. 

Over het algemeen leren mensen beter
door te doen. De informatie kan
gegeven worden, maar het blijft pas
echt hangen als ze het zelf in de praktijk
gaan brengen. Bied de mogelijkheid om
zich in te schrijven voor workshops
waarin handvatten worden geboden. Je
kunt ook langere trainingsprogramma’s
bieden met een langere
implementatietijd, zodat het nog beter
kan blijven hangen.
Hebben ze zich echt maximaal
ontwikkeld in deze rol? Denk dan ook
eens aan mogelijkheden om te wisselen
van functie binnen de organisatie, zodat
ze een nieuwe uitdaging vinden binnen
het bedrijf in plaats van daarbuiten.

"Dus hoe zorg je er nou voor
dat ze intrinsiek
gemotiveerd zijn en blijven?"

Oprechte interesse
Zorg dat ze zich gehoord voelen. Dat er
oprecht gevraagd wordt hoe het met ze
gaat. En dan bedoel ik, met
hoofdletters, OPRECHT. Heb je hier zelf
niet de capaciteit voor? Schakel dan
een externe coach in. Werkt soms zelfs
nog beter, omdat mensen zich
gemakkelijker open durven stellen.
Zorg daarbij wel zelf dat je investeert in
de persoonlijke aandacht die je wél
kunt bieden. Weet in ieder geval hoe je
mensen heten en vraag het liefst ook
eens hoe het gaat. Het geeft ze een
gevoel van waardering en draagt bij
aan de intrinsieke motivatie.

Geef ze zelf de keuze
Laat ze kiezen uit de mogelijkheden die
je ze biedt om te leren en zichzelf te
ontwikkelen, maar ga het ze niet
verplichten. Voor ieder wat wils, zoals
hierboven genoemd werkt ‘one-size-
fits-all’ niet. Iedereen is anders,
iedereen is authentiek en wil ook heel
graag zo behandeld worden. Stel
bijvoorbeeld een persoonlijk budget
beschikbaar, die ze zelf kunnen
besteden aan verschillende
ontwikkelingsopties.
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Maak ze verantwoordelijk
Millennials willen het gevoel hebben
dat ze iets nuttigs doen, dat ze
bijdragen aan een groter geheel, het
liefst aan een betere wereld. Ze willen
impact hebben. Niets is meer ‘killing’
voor de intrinsieke motivatie van
millennials dan het gevoel te hebben
dat hun bijdrage geen zin heeft.
Wanneer ze zich voelen alsof ze water
naar de zee dragen. 
Begrijp me niet verkeerd, het is logisch
dat het niet mogelijk is om iedereen
even veel verantwoordelijkheid te
geven. Er bestaat binnen elk bedrijf
eenmaal een rolverdeling en een
bepaalde hiërarchie. De
verantwoordelijkheid waar dit over
gaat, kan ook heel klein zijn. Een klein
side project, waarin ze hun passie tot
uiting kunnen brengen. Het helpen
organiseren van een evenement.
Verantwoordelijk zijn voor het
teambudget. Het regelen van een
teamuitje of het bijsturen van een
kleine KPI. 

Er zijn zoveel verschillende
mogelijkheden, vraag je eens af waar
hun passie ligt en waar ze goed in zijn.
Koppel het dan aan de opties die je
hebt binnen jouw bedrijf. Win-win:
extra handen voor functies en taken
die je niet had begroot en een
succesformule voor het behouden
van jouw millennials.

Heb vertrouwen
Onder verantwoordelijkheid valt ook
dit punt: Heb vertrouwen in ze. Geef ze
de verantwoordelijkheid en de vrijheid
om bijvoorbeeld een dag vanuit huis te
werken of eens wat later te beginnen
en wat langer door te gaan. Laat ze dat
zelf regelen in vertrouwen dat het goed
komt en dat ze zelf graag willen
voldoen aan jouw verwachtingen.

Zingeving
Betrek ze bij jouw waarden en jouw
visie als bedrijf. Geef richting, laat
duidelijk zien waar jullie naartoe gaan
samen en waar het bedrijf voor staat.
Laat zelf ook het goede voorbeeld
zien door de waarden na te leven.
‘Practice what you preach’ inspireert.
Zingeving heeft betrekking op
duurzaamheid en iets terugdoen voor
de wereld. Doe samen eens
vrijwilligerswerk als teamuitje, of
investeer in een gemeenschappelijk
duurzaamheidsinitiatief.

Gezonde work-life balans
Een gezonde, fitte en uitgeslapen
medewerker is gemotiveerd om goed
werk te leveren. Zorg er dan ook voor
dat ze buiten werktijd dat werk los
kunnen laten en benadruk het belang
hiervan. Geef bijvoorbeeld eens een
workshop in mindfulness of bied een
bijdrage aan een sportabonnement.

M I L L E N N I A L S  B I N D E N  &  B O E I E N P A G E  0 6

U  R  A L I V E .



Eerlijke feedback
Terugkomend op punt 2: Zorg dat ze
zich gehoord voelen, hierbij het laatste
punt: Geef ze regelmatig eerlijke
feedback. Millennials houden daarvan,
deels omdat ze zich zo graag
ontwikkelen. Een eerlijke
terugkoppeling zorgt voor concrete
zaken om aan te werken en het geeft
ze een gevoel van waardering, wat te
goed komt aan de intrinsieke motivatie.

Millennials zijn vaak ontzettend
perfectionistisch en leggen de lat zo
hoog voor zichzelf, dat ze soms moeilijk
kunnen zien wanneer ze iets goed
doen. Een kort menselijk compliment
helpt ze dat te leren zien en doet
heel veel. 

Ben bij het geven van feedback
transparant en schep ook duidelijke
verwachtingen over het carrièrepad.

Belangrijk bij dit laatste punt is: zorg
wel eerst voor punt 2, dat ze zich
gehoord voelen. Als je weet waar ze
mee bezig zijn en wat voor persoon je
voor je hebt, dan kun je op een
oprechte manier feedback geven.

Deze verschillende punten bieden je
alvast heel wat meer duidelijkheid over
hoe millennials in elkaar zitten en wat
je kunt doen om ze te binden, boeien
en behouden. 
Millennials houden van verandering,
vernieuwing en willen altijd blijven
leren. Wanneer ze het gevoel hebben
dat ze uitgeleerd zijn of dat hun
bijdrage geen nut heeft binnen de
organisatie, gaan ze snel op zoek naar
iets anders. Het is een stuk duurder om
nieuwe werknemers aan te trekken en
op te leiden dan om te investeren in
bestaande werknemers. 

Zorg er daarom voor dat je ze de
mogelijkheden biedt om zich te
ontplooien binnen jullie organisatie,
dan heb je er zelf ook veel langer
profijt van.

M I L L E N N I A L S  B I N D E N  &  B O E I E N P A G E  0 7

U  R  A L I V E .



KATELIJNE VAN TIENHOVEN

A B O U T
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Om mij heen zie ik mensen zichzelf voorbij
lopen. Teveel mensen die op jonge leeftijd al in
een burn-out terecht komen. Voor jou als
werkgever kost het ontzettend veel geld en een
hoop geregel, maar voor de persoon zelf is het
vaak de start van een enorm persoonlijk
ontwikkelingsproces.
Vaak wordt er na zo'n dieptepunt een andere
weg ingeslagen. Vaak is er tot dan toe teveel
puur vanuit het hoofd geleefd en te weinig
vanuit het hart. Dat is namelijk hoe we het hier
leren, in het Westerse (school)systeem. Voor veel
mensen is dat pas het moment om uit te gaan
vinden waar ze echt gelukkig van worden. Is dat
niet een beetje te laat?

Ik vind van wel. We kunnen dat voor zijn. Daar
houd ik mij met U R ALIVE. mee bezig. Waar
krijgen jij en jouw medewerkers positieve
energie van? Hoe blijven ze gezond,
gemotiveerd en betrokken?

Ik richt me specifiek op de groep millennials
met in-company trainingsprogramma's en 1:1
coachingstrajecten. Als ex-expat doe ik dit in
Engels en Nederlands.

Nu je dit hele e-book hebt gelezen, kun je vast
niet wachten om aan de slag te gaan. Ik heb
alleen NU een speciaal aanbod wat daarin
gaat helpen (geldig tot eind november 2022).

Boek nu een moment in mijn agenda en
ontdek over welk aanbod ik het heb!

FOUNDER | NLP COACH | TRAINER

U  R  A L I V E .

CONTACT@U-R-ALIVE.COM
WWW.U-R-ALIVE.COM
+31 6 21 97 35 40

Boek sparsessie

Bezoek website

https://calendly.com/uralive/intake--call
mailto:contact@u-r-alive.com
http://www.u-r-alive.com/bedrijven
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