
23-1-2019

1
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Caroline Vonck

Huisarts
Kaderarts Supervisie & Coaching

Millennial      
stress?

generatie

EI ??
GENERATIE
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Generatie Y

• De Grenzeloze Generatie
• Generatie Einstein
• Screenagers

• MILLENNIALS

Geboren 1985-2000

MILLENNIALS

• Communicatief sterk

• Intelligent

• Digitaal handig 

• Multitaskers

• Milieu bewust

Negatieve pers

Lui
Narcistisch
Continue online
Zuinig
Job- hoppers
Niet te hanteren
op de werkvloer

Burn-out 
en 
suicide

• 17 % heeft een burn-out 

• 43% : slecht slapen, piekeren, 
angstige of sombere gevoelens en 
problemen met eten. 

• Zelfdoding is doodsoorzaak 
nummer 1 in 2015 waren dat 408
jonge mensen!

Hoe komt het dat deze generatie zo kampt 

met burn-out en stress? En waar zou 

coaching zich vooral op moeten richten? 
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Wat is een generatie?

• Cultuurvernieuwers

Generatie Geboorte

jaren

Vooroorlogse Generatie < 1925

Stille Generatie 1925-1940

Protest Generatie 1940-1955
Generatie X 1955-1970

Pragmatische Generatie 1970-1985
Generatie Y 1985-2000
Generatie Z 2000-2015

Levensfasen Leeftijd 

Late ouderdom 90-105

Ouderdom 75-90

Seniorschap 60-75

Leiderschap 45-60

Mediortijd 30-45

Juniortijd 15-30

Kindertijd 0-15

75 - 80 % herkent zichzelf in de 
generatie indeling

De stille generatie

1925-1940

Trouw aan gezag
Beleefdheid en 
terughoudendheid 
 ‘Bescheidenheid siert 
de mens’
 ‘Praatjes vullen geen 
gaatjes’ 
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Babyboomers

1940 - 1955

Massaal in opstand tegen de 
gevestigde orde:
 Traditionele godsdienstige 
overtuigingen
 burgerlijke waarden en 
normen
 arbeidsethos
 beperkingen op het gebied 
van de seksualiteit
 eerbied voor gezag

Generatie X

1955 – 1970

‘Verloren Generatie’
Harmonie en verbinding: 
samen sterk
afscheid van veel oude 
gewoontes
Veel aandacht voor kinderen
Hard werken loont

Pragmatische 
generatie
1970 – 1985

‘Patatgeneratie’
Vrije opvoeding
Pragmatische 
versnellers van 
vergaderen en 
besluitvorming

1985-2000

Generatie Z

• ‘Digital natives’
• Hard werkend
• Eigen zaak is ideaal
• Multitasker

Generatie X Millennials

Opvoeding

• Gedrag zoals het hoort;

Zekerheid en veiligheid zijn geen 

gegeven, Hard werken loont 

• Harmonie; Stabiliteit; 

Gelijkwaardigheid; Hard 

werken loont

Ervaring

• Koude oorlog, Oliecrisis, 

Immigratie

• Consumptie- en 

Prestatiemaatschappij;

Kansen en keuzemogelijkheden,

Globalisatie, 9/11

Kredietcrisis 

Generatie

kenmerken 

• Harmonie, Zekerheid is

belangrijk/ risicomijdend; 

gelijkwaardigheid,

hard werken loont

• Geluk is het hoogste goed

Samen in een betere wereld

Kansen voor iedereen/

Twijfelen;  Prestatiedwang
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Het Millennial Mysterie

Jasper Scholten
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Harde realiteit
in de 
wijde wereld

Geen banen

Overgekwalificeerd

Geen huizen

Hierarchische
traditionele organisaties

Kortom…

coaching?

• Fouten maken
mag

• Hoge 
verwachtingen
bijstellen

• Kwetsbaar leren
opstellen
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De tien 
geboden

• Kijk niet iedere 10 seconden op 
je telefoon

• Maak keuzes
• Geef jezelf de tijd
• Houd vast aan wat je wilt, en zet 

door
• Wees niet bang om te falen
• Geen stress
• Fuck beroemd zijn
• Wees bescheiden
• Waardeer mensen voor wie ze 

zijn
• Steun je vrienden


