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Tot welke generaties behoren jullie?



Tot welke generaties behoren jullie?

Pragmatische 
generatie

1970-1985

Stille generatie
1930-1940

Baby boomers
1940-1955

Generatie X
1955-1970

Vooroorlogse 
generatie

1910-1930

Millennials
>1985





Millennials over zichzelf

https://www.youtube.com/watch?v=M4IjTUxZORE


Zes essentiële 

Millennial weetjes die 

je helpen deze 

generatie te betrekken 

bij je vereniging



Millennials zijn constant verbonden 

maar hechten veel waarde aan F2F 

contact en real life ervaringen.
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Millennials zijn de 

drijvende kracht 

achter de ‘sharing

economy’. 



Millennials zoeken flexibiliteit en 

afwisseling maar zijn zeer loyaal en 

merk georiënteerd. 
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Millennials zijn 

ondernemend en kritisch 

naar gezag.
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‘Dat het jou niet 

lukte betekent niet 

dat het mij ook 

niet lukt’



Millennials zijn 

niet formeel 

solidair maar 

wel informeel.
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Millennials zijn niet lui! Ze zijn efficiënt. 

Ze zoeken naar snelle en makkelijke 

oplossingen.
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De ‘hebben we al geprobeerd en 
werkte niet’ richtlijn meegeven

Millennials zelf het wiel laten 
uitvinden

Millennials zelf hun opdracht 
laten vormgeven

Millennials opdrachten laten 
geven door Babyboomers

Millennials in vaste vrijwilligers 
functies zetten

Millennials een vrije rol geven op 
ontwikkelthema’s

Millennials werven op basis van 
vraag

Ontwikkelthema’s bepalen op 
basis van aanbod aan expertises

Millennials voor goedkeuring 
langs de ALV sturen

Millennials de vrijheid geven te 
ondernemen en snel resultaat te 
leveren

Millennials aanspreken op hun 
vrijwilligers ‘verplichting’

Millennials mogelijkheden voor 
zelfontplooiing laten zien



Welke concrete dingen kun je morgen oppakken om 

Millennials op een beter passende manier te activeren 

binnen de vereniging?



Stel je huidige bestuurs- en 
vrijwilligersstructuur ter discussie! 

Ga hierbij uit van de 
belevingswereld van Millennials in 
plaats van die van jou. En kijk dan 

eens waar je op uitkomt.



DELEN & VERBINDEN

Slim gebruik maken van de 
energie die in de vereniging 

aanwezig is door 
bestuurstaken te delen met 

meer leden.

LEAN & MEAN

Het besturen beperken tot 
de kern van de taak: 

strakker en professioneler 
managen en 

standaardiseren.

Onderzoek ‘passend’ besturen duidt twee scenario’s
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