
Kenmerken van de generaties: Babyboomers, XYZ 

 

Generatie Z, geboren: 1996-2010 

Generatie ook wel Einstein generatie genoemd 

Zijn multitaskers: laptop, ipod, tv, muziek 

Zijn netwerkers in werk en privé tegelijk 

Begonnen met werken in de digitale wereld 

Stijl van leidinggeven: Einsteiners doen! 

Organisatiemodel: netwerken 

Wensen en eisen leiderschap: heldere visie, kaders en inlevingsvermogen 

Populairste kindernamen: Tim & Sanne 

Jongeren van deze generatie zijn individueel en handelen zelfstandig. Het zijn doorgaans harde werkers 
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

Ze zijn gewend dat algoritmen hun leven bepalen, baseren hun beslissingen op data en zijn nog sneller 
afgeleid dan de vorige generatie  

Het is een visuele generatie, die communiceert in beelden.  

Deze generatie moet je op de werkvloer bezig en alert kunnen houden. Ze zijn snel en ongedurig. 

Vinden het belangrijk dat organisaties een duidelijke boodschap hebben en maatschappelijk ingesteld 
zijn 

Blogs, vlogs en sociale media zijn hun ding, multitasken ook. Waarom focussen op één ding als je ook 
meerdere dingen tegelijk kunt doen? 

Nestklevers die het goed hebben in hotel mama 

Digitale bekwaamheid: Digital Nomads 

 

Generatie X, geboren 1961-1980 

Complimenten en waardering: vraagt er gewoon om, spreekt zich wél uit 

Streven naar zingeving op het werk 

Digitale bekwaamheid: Early digital adaptors 

Uitvinders van deeltijdwerk 

Begonnen met werken bij hoge werkeloosheid 

Populairste kindernamen: Jeroen & Sandra 

Wensen en eisen leiderschap: Empathisch vermogen van belang 

Organisatiemodel: zijn gewend aan het poldermodel 

Stijl van leidinggeven: vragen hoe het moet 

Ook wel patatgeneratie of verloren generatie genoemd 

Vaak hadden ze een tweede diploma nodig om aan werk te komen 



Schipperen tussen competitie en coöperatie, tussen IQ- en EQ-denken, tussen analoog en digitaal 

Houden van een goede sociale sfeer op de werkvloer 

Benutten de diversiteit aan mensen in een team 

Werkgevers zijn meestal tevreden over hun mentaliteit en motivatie 

Tonen inzet en weten wat ze doen 

Loyaal en willen dat anderen ook verantwoordelijkheid en initiatief nemen 

 

Generatie Y,geboren: 1981–1995 

 

Stijl van leidinggeven: Bedenken zelf hoe het moet 

Organisatiemodel:willen samenwerken 

Wensen en eisen leiderschap: Hoge eisen aan zelfstandigheid en snel verantwoordelijk 

Populairste kindernamen: Mark & Linda 

Voelen zich Prima Donna’s & Kroonprinsjes 

Richten zich op resultaten en op zichzelf 

Begonnen met werken in de keuze-maatschappij 

Coöperatief 

‘Ze erkennen hun eigen talent en dat van de anderen en proberen samen te werken om op het next 
level te komen’ 

Generatie van de deeleconomie, delen auto’s en werkplekken 

Zijn multitaskers en nemen snel informatie tot zich waardoor ze zich nieuwe werkzaamheden snel eigen 
maken 

Ze hebben een hang naar het authentieke en ambachtelijke: ze kopen vinylplaten, hebben moestuintjes 
en worden barista 

In een organisatie kan deze groep een goede bijdrage leveren aan het leggen van nieuwe contacten dmv 
netwerken 

Digitale bekwaamheid: Digital Natives 

Complimenten en waardering: verwachten dat ze voortdurend schouderklopjes krijgen; zij willen continu 
feedback. Op alles. 

Waarderen authentieke organisaties en leiders. Maar zijn minder geneigd tot aanpassen.  

Gezelligheid tijdens het werk is hun primaire verwachting.  

Ze zijn ambitieus maar niet loyaal, hebben helemaal geen vakkennis, en zetten zich matig in 

Hebben een allergie voor hiërarchie 

Ze zijn vaak gemakzuchtig, narcistisch of zoeken permanent aandacht.  



Ze voelen zich niet erg betrokken bij het bedrijf, willen direct voldoening en zoeken snel nieuwe 

uitdagingen. 

Keuzestress, onzeker en verwend 

 

Babyboomers, geboren 1945–1960 

 

Hechten aan Hiërarchie & Structuur 

Ontlenen status en macht aan hun carrière 

Begonnen met werken na de wederopbouw 

Populairste kindernamen:  

Johannes & Johanna 

Stijl van Leidinggeven: ‘zeggen hoe het moet’ 

Organisatiemodel: Sturen top down  

Wensen en eisen leiderschap: leiderschap door macht en hiërarchie 

Complimenten en waardering: spreken zich niet uit, zullen niet vragen om een schouderklopje, maar als je 
het vergeet, maak je een fout. 

Competitief  

Loyaal  

Idealistisch  

Optimistisch en gedreven  

Houden privé en werk graag gescheiden 

Baan voor het leven 

Digitale bekwaamheid: Digital Immigrants 

 


