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MILLENNIALS 
VOLGENS MILLENNIALS

‘M ag ik ook gewoon om vijf uur naar 
huis en ’s avonds lekker tv kijken, 
met de werktelefoon uit?’ Die wens 
sprak een millennial afgelopen no-
vember hardop uit tijdens een in-

spiratiesessie van IP. Zij kon zich niet vinden 
in de verwachtingen en aannames die horen 
bij haar generatie, geboren tussen 1980 
en 2000. Denk aan: ambitieus, always con-
nected en het liefst met meerdere nevenac-
tiviteiten.
Tijdens die inspiratiesessie werd de opzet 
voor dit nummer bedacht. Ditmaal niet door 
de redactie, maar door millennials zelf. Hier-
voor had IP een aantal jonge professionals 
uit de informatiesector uitgenodigd in de KB, 

om te achterhalen wat zij graag zouden 
willen lezen over hun generatie. Het re-
sultaat van die brainstorm heb je nu in 
handen.

Een ding was al snel duidelijk: als we het 
over generaties hebben, mochten we Aart 

Bontekoning niet overslaan. In een interview 
met deze generatie-expert lees je hoe mil-
lennials in organisaties voor nieuwe energie 
kunnen zorgen. Verder is IP zelf op onderzoek 
uitgegaan. Liefst 142 jonge informatieprofes-
sionals werkten mee aan een enquête om de 
meest gehoorde aannames over hun genera-
tie te toetsen. De uitkomsten zitten vol ver-
rassingen.
Daarnaast laten we in dit nummer vooral de 
twintigers en dertigers uit ons vakgebied zelf 
aan het woord. Denk hierbij aan interviews 
met jongerennetwerken in de sector en met 
jonge IT’ers in de bibliotheek- en erfgoedwe-
reld.
Er is al veel gezegd en geschreven over mil-
lennials, oftewel generatie Y, en dan met 
name over wat hen zou typeren. In deze spe-
cial willen we juist de diversiteit binnen deze 
generatie laten zien. <
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‘Het aan-
passen aan 
gedateerde 
sociale 
processen 
veroudert 
de bestaande 
cultuur’
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Je doet al meer dan twintig jaar 
onderzoek naar generaties in 
organisaties. Wat is het belangrijkste 
inzicht dat je in die periode hebt 
opgedaan?
‘Het interessantste inzicht is dat soci-
ale patronen een houdbaarheidsdatum 
hebben. De manieren van leiden, sa-
menwerken, communiceren, patronen 
die we met elkaar ontwikkelen, gaan 
net als voedingsmiddelen maar een 
bepaalde periode mee. Als hun houd-
baarheidsdatum verstreken is, begin-
nen ze energie weg te nemen. Jongeren 
zijn daar gevoelig voor. Als die nieuw 
in een organisatie binnenkomen, zien 
ze die patronen meteen. Als je hen 
vraagt een top-5 te maken van zaken 
waarvan zij energie verliezen, benoe-
men ze de verouderde patronen zonder 
enige moeite. Maar ondanks dat oude-
re collega’s er ook energie op verliezen, 
worden die patronen toch vaak door 
hen herhaald. Dat vinden jongeren 
onbegrijpelijk. “Zo gaat het hier nou 
eenmaal,” zeggen de oudere collega’s 
dan, terwijl jongeren die patronen juist 
willen verversen. Zonder steun van er-
varen collega’s lukt dat echter niet.’

Toen die patronen ontwikkeld 
werden, hadden ze natuurlijk wel 
een nut en functie.
‘Zeker. Neem bijvoorbeeld de manier 
waarop de protestgeneratie (1940-
1955) het vergaderen en het polder-
model heeft ontwikkeld. Dat zijn 
zaken die toen heel veel energie op 
hebben geleverd. Dat waren destijds 
voorbeelden van een verversing van 
cultuur, updates van oude patronen. 
Inmiddels zie je echter dat datzelfde 
vergaderen bij jongere generaties juist 
energie wegneemt. Zij willen veel meer 
parallel overleggen en geen vage be-
sluiten nemen, maar het juist concreet 
hebben over wat iedereen gaat doen. 
Als je hen daarin faciliteert, zie je de 
frisse blikken en ideeën meteen terug-
keren. Oók de oudere generaties krij-
gen daar energie van. Het is overigens 
niet zo dat alles overboord moet. Een 
van de voornaamste kenmerken van 
de protestgeneratie is hun idealisme. 
Dat idealisme moet je koesteren, maar 
wel in de vorm van een geüpdatet pa-
troon.’

Als manieren van 
leiden, samenwerken en 
communiceren over hun 
houdbaarheidsdatum 
heen zijn, beginnen ze 
bij medewerkers in een 
organisatie energie weg te 
nemen. Generatie-expert Aart 
Bontekoning ziet het in de 
praktijk veelvuldig gebeuren. 
Maar daar is iets aan te doen.

Aart Bontekoning:

‘ Millennials 
gaan nog te 
veel mee met 
gedateerde 
sociale 
patronen’

Levien den Boer
Moderator Landelijke 
Kennisdeling bij de 

Koninklijke Bibliotheek
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