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Het hebben van meerdere banen, werken 
wanneer ze willen en waar ze dat zelf prettig 
vinden, geeft hen vrijheid. Ze worden 
geïnspireerd en soms opgeslokt door online 
communities en laten zich beïnvloeden door 
vloggers, digitale tools en online inspirators. 

Hoe sluit je als organisatie aan bij de 
verschillende behoeften van de inmiddels vier 
generaties die bij je werken? Waar wordt de 
nieuwste generatie Z gelukkig van? Wat vinden 
ze belangrijk en hoe zorg je dat ze de krachten 
bundelen met Generatie X, De pragmatische 
generatie en Y? Hoe leer je ze maximaal gebruik 
te maken van de ervaring van de babyboomers 
en andersom? 

In dit E-paper maak je kennis met de tweede 
generatie binnen de Millennials, geven we enkele 
inzichten hoe je deze generatie kan binden 
en boeien en hoe je het beste leiding aan ze 
geeft. Ook bieden we inspiratie hoe je leren en 
ontwikkelen tussen verschillende generaties kan 
stimuleren op de werkvloer. 

Kenmerken van Generatie Z op een rij

Laten we eerst eens kijken over welke groep we 
het eigenlijk hebben. Deze generatie is geboren 
tussen 1995 – 2000 en vormt de eerste generatie 
van de 21e eeuw. 

Generatie Z wordt ook wel 
genoemd: iGeneratie, Digital 
Natives en Screenagers.

Het is de generatie van Wikileaks, Blockchain, 
AirBNB en de opwarming van de aarde. In 2025 
groeit deze groep uit tot een omvang van 2,6 
miljard wereldwijd. In Nederland zijn dit ruim 2,9 
miljoen jongeren. Wat verder aan deze generatie 
opvalt, is dat het een zeer diverse generatie 
is. Bijna 25% van de 16 t/m 19-jarigen is van 
allochtone afkomst. 

HET BINDEN EN BOEIEN VAN          
                    GENERATIE ‘Z’ELF

E-PAPER

Is jouw organisatie voorbereid op de komst van Generatie Z? Deze generatie, geboren 
rond het millennium, kent geen wereld zonder televisie, internet en mobile devices. Het zijn 
wereldburgers die grenzen laten vervagen door het veelvuldig gebruik van interactieve media. 
Een generatie die graag een steentje bijdraagt aan een duurzame samenleving en ook op zoek 
gaat naar een werkgever die maatschappelijke relevantie brengt. 
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Verder kenmerkt deze generatie zich doordat:

• Internet een van hun primaire 
levensbehoefte is.

• Zij enkel de wereld van WiFi, Google en 
mobiele telefoon kennen. 

• Zij niet beter weten dat beveiliging op grote 
evenementen, vluchtelingenstromen en 
terrorisme erbij horen. 

• Het gebruik van social media; vloggen, 
Snapchat, Instagram, Facebook en Twitter 
voor hen vanzelfsprekend is. 

• Zij geboren zijn vlak voor of tijdens de 
financiële crisis en gezien hebben dat het 
behouden van een baan lastig kan zijn en 
dat de zekerheid hierover relatief is. 

• Zij sceptisch zijn over grote bedrijven en 
multinationals en zich afvragen wat deze 
organisaties daadwerkelijk bijdragen aan 
duurzaamheid.

• Zij per dag maar liefst 5 schermen gebruiken 
en hun aandachtsboog slechts 8 seconden 
is. 

Hoe kun je deze nieuwsgierige online 
netwerkers aan je organisatie binden? 

De wereld verandert in sneltreinvaart. Dit 
vraagt om een groot aanpassingsvermogen van 
organisaties én om wendbare medewerkers. 
Daarom is Generatie Z een aantrekkelijke 
doelgroep voor organisaties. Ze zijn de 
belichaming van veranderen: in denken 
en gedrag, fysiek en sociaal emotioneel. 
Bovendien zijn ze van jongs af aan 
gewend aan inspraak, zijn het harde 
werkers en strijdvaardig.  

Echter is er ook een aantal zaken spannend aan 
deze generatie. Immers zijn ze echte netwerkers 
en wars van hiërarchie. Zij komen in 2020 op 
de arbeidsmarkt en stromen een hiërarchische 
context in waar ze maar weinig van begrijpen. 

Zij denken niet in managementlagen, zijn loyaal 
aan zichzelf en hun sociale netwerken, maar niet 
per definitie loyaal aan een merk of organisatie. 
Dit betekent dat je hier als organisatie op moet 
anticiperen en na moet denken over de vraag: 
Wat heb ik deze generatie straks te bieden en 
hoe integreer ik ze in onze huidige cultuur? 

Gen Z begeeft zich op de Maslow piramide op 
de derde laag (sociale acceptatie) en is meer 
dan andere generaties bezig met zingeving. Ze 
vinden immateriële zaken veel belangrijker dan 
het hebben van veel spullen of van een groot 
fancy kantoor. De kwaliteit van leven gaat boven 
een carrière en zij zoeken naar belevenissen, 
inspirerende verhalen en emotie. Hiermee is 
niet gezegd dat andere generaties hier niet naar 
op zoek zijn, maar je ziet dat Generatie X en de 
pragmatische generatie meer behoefte hebben 
aan structuur, zekerheid en leiderschap 1.0 
en minder op zoek gaan naar vernieuwing en 
verandering.

In vergelijking met vorige 
generaties heeft Gen Z 

lagere verwachtingen, 
hun uiting van 
vertrouwen is 
voorzichtiger en 

hun eisen redelijk 
bescheiden. 

Laat ons innoveren en grenzen verleggen. Laat ons 
authentiek en met frisse ideeën aanwezig zijn. We doen 
waar we goed in zijn en willen betekenisvol werken.
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Investeer in autonomie

Deze generatie zit niet te wachten op 
hiërarchische systemen, maar wil transparantie, 
toegankelijke en korte communicatielijnen en 
een heldere beloningsstructuur. Dit begint al op 
school blijkt uit onderzoek door Motivaction. Een 
leraar zal zijn/haar autoriteit moeten verdienen 
door ervaring en inspiratie en niet slechts omdat 
hij die rol nou eenmaal vervult. Heb je een verhaal 
waarmee je je leerlingen weet te ‘raken’ en ben 
je een inspirerende persoonlijkheid dan word je 
al gauw iconisch bevonden door deze jongere 
generatie. 

In het bedrijfsleven gaat het niet heel anders. Ze 
snappen de noodzaak van managementlagen 
niet, in tegenstelling tot de babyboomers die erin 
zijn opgegroeid. Z’ers stappen recht op hun doel 
af en zijn reflectie en continue feedback gewend. 
In hun sociale netwerken gaat het net zo. Noem 
het de ‘Ik-vind het interessant, Ik-like, Ik-retweet’-
cultuur. 

De piramidebouwers uit de vorige generatie 
kijken verbaasd en soms geïrriteerd toe hoe deze 
generatie ogenschijnlijk politiek ongevoelig te 
werk gaat en voortdurend de aandacht van ‘hun 
baas’ opeist. Zijn ze op zoek naar oplossingen 
voor hun problemen, dan halen ze deze 
waar nodig in de hogere regionen binnen de 
organisatie, dwars door lagen heen. Ook worden 
ze graag gehoord en zitten ze maar al te graag 
aan de tekentafel om mee te denken en co-
creëren. 

Ze zijn gewend zelf keuzes te maken, willen 
meepraten en zelf aan het stuur zitten van hun 
(werkende) leven. Het is niet voor niets dat ze 
ook Generatie Zelf worden genoemd. Overigens 
zijn de Millennials niet de enige die autonomie 
belangrijk vinden. Onderzoek naar motivatie en 
autonomie laat zien dat wanneer medewerkers 
zich empowered voelen, zij net als alle andere 
generaties verbeterde prestaties laten zien. Echter 
laten Millennials meer van zich horen.

OFF/ON

Voor deze generatie is het meebouwen aan sociale netwerken een belangrijk onderdeel van hun leven. 
Hun geluk wordt er mede door bepaald (zie kader). Z is gewend om naar influencers als Martin Garrix, 
Doutzen Kroes of Nikki Tutorials te kijken en denken heel anders over privacy dan voorgaande generaties. 
Voor hen loopt werken en het onderhouden van deze sociale netwerken dus ook door elkaar. 

Wil je daar als organisatie iets mee? Stel dan een social media beleid op en help medewerkers te werken 
aan hun personal branding in plaats van ze te verbieden actief te zijn op deze kanalen onder werktijd. 
Voor hen is werk en vrije tijd één wereld. Daarnaast is het voor veel organisaties steeds belangrijker om 
zelf ook zichtbaar te zijn op meerdere social media kanalen. Het opleggen van restricties heeft daarom 
niet zoveel zin.

Waar vindt Gen Z geluk?

Baanbrekende content creators, technisch onderlegd en altijd multitasking. Gen Z gedijt op 
elektronische devices en social media. 

40% 20%

60% 41%

96% 73%

zegt dat social media een directe 
impact heeft op hun geluk gebruikt Instagram het meest 

spendeert gemiddeld 9 uur per 
dag op diverse media is op Snapchat te vinden 

is online gebruikt een social media app
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Samen werken over grenzen

Waar onze voorouders nauwelijks buiten 
Nederland kwamen, zijn voor deze generatie 
grenzen allang vervaagt. Werken in het 
buitenland, projecten managen op afstand en 
samenwerken via online kanalen loopt allemaal 
door elkaar. Wees je als organisatie ervan 
bewust dat deze generatie vrijheid en flexibiliteit 
heel belangrijk acht. Door duidelijke kaders te 
geven over het wat en wanneer geef je deze 
medewerkers de ruimte om zelf het hoe en waar 
te bepalen. 

Er kunnen vooroordelen ontstaan die wellicht 
onterecht zijn over Generatie Z (zie kader). Hier 
kan dan ook een generatiekloof ontstaan binnen 
organisaties. Oudere generaties zijn namelijk 
gewend om van 9-17uur achter een bureau te 
werken, fysiek te vergaderen en vooral veel over 
dingen na te denken alvorens het te doen. 

De babyboomers kijken traditioneel naar werk: 
kom als eerste op kantoor, werk hard, zie er 
goed uit en ben de laatste die naar huis gaat. 
Zij strugglen dan ook met een juiste work-
life balance. Voor Millennials bestaat er geen 
work-life balance. Zij hebben deze eenvoudig 
geïntegreerd tot: 100% werk en 100% leven. Zij 
werken soms over en gaan soms een middag 
eerder naar huis en zijn hier flexibel in. 

Uit onderzoek van Blanchard onder Millennials 
blijkt overigens dat 63% van de respondenten 
het 9-17 concept achterhaald vindt. Apart dat 
we werken met een werkweek indeling uit 1900 
en een werkomgeving willen creëren uit de 21e 
eeuw. 

verwend: 
Alhoewel ze slecht tegen 
kritiek kunnen, gewend zijn 
aan succes, snel promotie 
verwachten en als het even 
tegenzit gauw zijn ‘ontwricht’, 
zijn ze niet bepaald verwend. 
Een deel groeit op tijdens de 
zwaarste financiële crisis ooit 
en de meesten hebben nog 
nooit een vast contract gehad. 

overconsumeren:
GenZ heeft meer te besteden 
en hebben meer verleidingen 
dan vroeger. Er is veel sociale 
druk om mee te doen aan 
hypes. Echter, ze bouwen 
graag een buffer op voor later 
en hechten nauwelijks waarde 
aan een eigen auto. Die huren 
ze wel als het nodig is. 

ongeïnteresseerd:
Ze zijn vergroeid met hun 
mobiel en communiceren 
sneller en liever via de mobiele 
telefoon. Echter blijkt uit de 
Deloitte Millennial Survey dat 
het gevoel te werken voor 
een doel waar ze in geloven 
en waarmee ze zinvol bezig 
zijn, belangrijk voor ze is. Ze 
doen wat ze leuk vinden, maar 
verliezen sneller hun energie 
en motivatie.  

Vooroordelen over Generatie Z
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Google is een goed voorbeeld van flexibel 
werken en laat zien hoe hard werken, innoveren 
en een positieve werkomgeving tot succes 
leidt zonder vast te houden aan een 9-17 
werkdag. Waar het Generatie X ontbreekt aan 
ondernemersgeest en een meer afwachtende 
houding aanneemt, ambieert generatie Z juist 
het experimenteren van nieuwe dingen waarbij 
ze niet bang zijn voor missers. Dan proberen ze 
gewoon iets anders net zo lang tot het blijkt te 
werken.

Gen Z is een netwerkgeneratie waarbij 
samenwerken niet gebonden is aan plaats en 
internet een grote rol speelt in het ophalen van 
informatie en het vormen van meningen. Het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden in face-
to-face-ontmoetingen is hierbij noodzakelijk om 
de verbinding te houden met andere generaties. 
Ondanks het feit dat Het Nieuwe Werken voor 
deze generatie gemeengoed is geworden 
en zij zijn opgegroeid met Chat, Skype en 
FaceTime zijn ze ook nadrukkelijk op zoek naar 
verbindingen en ontmoetingen. Face-to-face 
contact zal dus altijd een centrale plaats in het 
leven van deze generatie innemen. 

Authentieke verhalen

Generatie Z is zeer kritisch over de aantoonbare 
bijdrage die een organisatie zegt te leveren 
aan duurzaamheid. Zij prikken gauw door 
loze beloften en fabels heen. Zij verbinden 
zich sneller aan organisaties met een duidelijk 
maatschappelijk doel waar ook écht aan gewerkt 
wordt, dan aan organisaties die zeggen met 
MVO bezig te zijn, maar dat onvoldoende doen. 

Gen Z is gevoelig voor authentieke verhalen 
achter een merk of organisatie en willen hier 
warm voor lopen. Het is een generatie dat erg 
visueel is ingesteld en communiceert in beelden 
en verhalen. Storytelling is niet voor niets 
immens populair in het bedrijfsleven. Geef in je 
missie en visie aandacht aan maatschappelijk 
verantwoord en milieubewust ondernemerschap 
en zorg daarnaast voor een plezierige 
werkomgeving. Dan weet je deze generatie 
zeker aan je te binden.

Hoe geef je leiding aan 
Generatie Z? 
Een van de grootste uitdagingen voor 
leidinggevenden is om the Gen Z’ers te 
integreren in de babyboom cultuur. Deze 
boomers hebben de macht, controle en zijn 
de leiders van de huidige organisatiecultuur. 
Volgens Gen Z’ers is leiderschap vanuit 
hiërarchie echt passe, maar gaat het over 
samen – risico’s nemen – vanuit een zinvolle 
tijdsbesteding. Zij willen uitdagingen die verder 
gaan dan ‘meer salaris’, maar die bijdragen aan 
inhoudelijke groei en excellentie. 

De vergissing die leidinggevenden kunnen 
maken is alle Millennials over een kam scheren. 
Gen Z’ers zijn harde werkers en zeer ambitieus. 
Ze werken competitief en zijn meer onafhankelijk 
dan Generatie Y en X. Dit betekent niet dat 
ze niet loyaal en geen teamplayers zijn, want 
dat is niet het geval. Ze houden er wel een 
andere arbeidsethos op na; zijn minder loyaal 
aan één organisatie en hebben meer behoefte 
aan prikkels en uitdaging. Ze stappen sneller 
over naar een nieuwe baan als deze elementen 
ontbreken. Zorg dus voor een aantrekkelijke en 
inspirerende werkomgeving waar ze van jou als 
leidinggevende kunnen leren. 

Waar open communicatie en feedback de 
voorkeur krijgen bij leiders van Generatie X, Y 
of de late babyboomers, geldt voor Generatie Z 
iets anders. Zij willen positiviteit van hun leiders 
en iemand om tegenop te kijken. In vergelijking 
met de hoeveelheid ‘likes’ op Facebook, willen 
ze op de werkplek vooral waardering. 
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Mentorship en stijlflexibiliteit

Uit onderzoek door INSEAD onder meer dan 18000 
professionals en studenten wereldwijd, blijkt dat 
35% van Gen Z motiverend gedrag verwacht van 
hun leidinggevenden terwijl slecht 25% van de 
Gen X managers zegt dit gedrag ook aan de dag 
te leggen. Overigens staan Z’ers sowieso weinig 
positief tegenover de rol van leidinggevende. Veel 
te stressvol menen zij. Een andere associatie die 
Gen Z heeft met leiderschap is de kans op falen, 
iets waar de Gen Z’ers niet op zitten te wachten. 
Wat ze wel van jou als leidinggevende willen zien is 
kwetsbaarheid en mentorship. 

Dit betekent dat de definitie van leidinggeven 
wellicht wat aangescherpt moet worden om 
toekomst bestendig te zijn. INSEAD nodigt daarom 
de huidige generatie leidinggevenden uit om een 
ander leiderschapsmodel te introduceren. Een die 
minder gaat over een rol en hiërarchie maar meer 
over het realiseren van doelen die van invloed zijn 
op de organisatie en daarbij gebruik makend van de 
beste informatie en capaciteiten om dit te bereiken. 
Leidinggevenden dienen naast een juiste instelling 
ook vaardigheden in huis te hebben om ingesleten 
patronen aan te pakken en daarbij stijlflexibiliteit te 
tonen. 

Differentiatie omarmen

De uitdaging voor leidinggevenden (en ook HR) is 
om de differentiatie tussen generaties te omarmen, 
vernieuwing te stimuleren en niet te veel terug 
te grijpen naar (verouderde) modellen. Geef 
medewerkers de kans om ondernemerschap te 
tonen en te experimenteren met nieuwe concepten 
en ideeën. En heel belangrijk: bedenk het als 
leidinggevende niet allemaal zelf, maar moedig 
samenwerking aan en betrek juist ook Z’ers bij 
besluitvormingsprocessen. 

Dan nog een belangrijk aandachtspunt: de 
communicatie met Generatie Z. Stop met 
uitgebreide rapportages, nieuwsbrieven en 
e-mails. Portals, intranet en projectmanagement 
apps zijn effectievere communicatiemiddelen 
voor deze generatie medewerkers. Korte visuele 
boodschappen of een vlog over je nieuwe strategie 
spreken voor hen meer tot de verbeelding.

Hoe Gen Z te binden?
Laat ze een stem hebben aan 
tafel

Empower ze door de wereld 
te veranderen. 76% van 
Gen Z is bezorgd over de 
menselijke impact op onze 
planeet

8 sec is de lengte van hun 
aandachtsboog. Wees kort 
en origineel in je boodschap

Creëer unieke challenges en 
beloon ze voor hun prestaties
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Leren en ontwikkelen doe je 
samen
Wat betekenen al deze inzichten voor het leren 
en ontwikkelen binnen deze generatie? 

Waar generatie Y nog krampachtig vast 
probeert te houden aan een spelletje buskruit 
of mens-erger-je-niet gaat de generatie Z voor 
gamification. Geen boek meer, maar Ipads. 
Geen bordspel maar spelapp. De rol van 
neurowetenschappen wordt in het onderwijs 
en het bedrijfsleven steeds groter en wordt 
gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het brein 
leert. Met deze intelligentie ontstaan er nieuwe 
lesmethoden. Zo is serious gaming niet meer 
weg te denken in het bedrijfsleven. Waar 
Generatie Z nog warm liep voor ‘learning by 
doing’, gaan we nu met VR-brillen aan de slag 
om beter met elkaar samen te werken op de 
werkplek. 

Kortom: Millennials groeien op met heel 
andere leermethoden dan ouderen en hebben 
een korte leercurve. Ze willen maatwerk 
leermogelijkheden die direct toepasbaar zijn 
en aansluiten bij hun leerbehoeften. Een mix 
tussen nieuwe ‘blended’ leermethoden en het 
uitwisselen van persoonlijke ervaringen tussen 
generaties onderling is dan ook aan te bevelen. 

Reversed mentoring

Creëer vooral ook buddy’s op de werkvloer die 
elkaar scherp houden en zorgen voor een goede 
dynamiek tussen ervaren en minder ervaren 
medewerkers. De ‘reversed 
mentoring’ methode is 
een prachtig voorbeeld 
hoe Gen Y en Z’ers 
directieleden coachen en 
inspireren. Hiermee koppel 
je de innovatiekracht 
van Millennials met 
de slagkracht van de 
pragmatische generatie en 
de nieuwe generatie leiders 
(Gen X). 

De trainees uit de jaren ’90 kregen steevast 
wekenlange begeleiding, training en coaching 
door professionele trainers. De trainees van 
nu willen niet eerst meelopen en stages 
afwerken, maar direct aan de slag en aansluiten 
bij projecten. Ze worden welkom geheten 
in hun nieuwe organisatie via learning apps 
(zie Appical.net), learning experiences, 
inspirerende events en worden uitgenodigd voor 
‘verbazingslunches’ met CEO’s. 

Hoe verbind je Generatie Z aan 
andere generaties? 

Door goed generatiemanagement krijgen 
organisaties een scherp beeld van hun ambities, 
behoeften en uiteenlopende perspectieven. 
Wij zien dat bedrijfsprocessen beter en sneller 
verlopen wanneer verschillende generaties 
samen werken, leren en ontwikkelen en 
daardoor complementair tot betere resultaten 
komen.

Er zijn natuurlijk veel manieren om binnen 
je organisatie aan de slag te gaan met het 
verbinden van de verschillende generaties. Niks 
doen is ook een optie. Toch geven we graag 
enkele suggesties om in kleine stapjes aan de 
slag te gaan en de diversiteiten te accepteren 
en verbindingen te zoeken die effectief en 
toekomstbestendig zijn. 

We hebben het over kleine stapjes, alhoewel 
een revolutie nodig is, namelijk het loslaten van 
de traditionele hiërarchie, om deze machtige 
generatie van de toekomst te laten gedijen. 

Het zijn vormen die 
ondersteunend kunnen 
zijn om eventuele 
generatiegaps te 
overbruggen of om op 
een andere manier naar 
samenwerkingsverbanden 
te kijken. 
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Inspiratiekamer voor leidinggevenden 
Het is voor jou als leidinggevende van belang om de waarde van 
de diversiteit van generaties te benutten. Om je bewustwording te 
vergroten van de energieke kracht die verschillende generaties met 
zich meebrengen. Deze diversiteit zorgt namelijk voor een plezierige 
dynamiek binnen je team en levert bovenal meer creativiteit, 
productiviteit en prestaties op. 

Hoe speel je als leidinggevende effectief in op generatiespecifieke drijfveren? Hoe geef je elke 
generatie de ruimte om zijn talenten in te zetten? Welke uitdagingen heb jij aan te gaan in je team 
als het gaat over dit onderwerp? 

In de inspiratiekamer bespreek je de impact van diversiteit in je team en deel je ervaringen hoe om te 
gaan met generatieverschillen met collega leidinggevenden. Vanuit verschillende invalshoeken word 
je geïnspireerd  en uitgedaagd om de kansen die deze diversiteit met zich meebrengt, te benutten. 
Hoe doorbreek jij jouw generatiepatroon en maak je de verbinding met verschillende generaties? 
Wat is jouw verhaal? Wat zijn je wensen en ambities om generatie overschrijdend leiding te geven? 

    Welkom in de inspiratiekamer!

Speel het generatiespel met je team
Dit pragmatische spel, ontwikkeld door generatiestrateeg Marjolein 
Risseeuw, brengt op een laagdrempelige wijze de verschillen en 
overeenkomsten tussen vier generaties in beeld. Het geeft je als team 
de mogelijkheid om met pakkende stellingen aan de slag te gaan en 
een constructieve dialoog te voeren over generatieverschillen. 

Vragen als: Zijn babyboomers wel zo hiërarchisch ingesteld? Of gaat het 
dan alleen om mannen? Zijn mensen van generatie X alleen bezig met levensvragen en is generatie Y 
vooral bezig met zichzelf? 

Vanuit dit generatiespel worden verschillen helder, maar wordt er ook een brug geslagen tussen 
generaties om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en gebruik te maken van elkaars talent. Maak 
vervolgens als team concrete stappen naar een verbeterde en effectievere samenwerking waarbij niet 
de verschillen maar de complementaire waarden centraal staan.  

    Let the game begin!

   PRAKTISCHE TIPS
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Het creatiemanifest met 
je team 
Met behulp van het 4D Denkraam 
van Coppenhagen ga je als team 
een creatieproces in van idee tot 
implementatie. In dit denkraam 
ga je met elkaar op zoek naar 
kansen, reflecteren, verhalen 
vertellen, samenwerken en vanuit 
verantwoordelijkheid organiseren en 
doen. 

Het mooie van het 4D Denkraam is dat 
alle kwaliteiten van elke generatie nodig 
zijn om het creatieproces effectief te laten zijn. Je hebt elkaar nodig om vooruit te komen en dat 
wordt mooi inzichtelijk gemaakt in deze werkvorm. 

Het proces start met de dimensie Voedingskracht en staat voor de omgeving (inspiratie, 
tijdsgeest, kansen en grenzen zijn elementen die de start van het proces voeden). De tweede 
dimensie is Beeldkracht en hier worden beelden, visies en idealen gedeeld. Het is evident dat de 
verschillende generaties voor de juiste energie en verbinding zorgen. In de derde dimensie staat de 
samenwerkingskracht centraal. Het samen creëren betekent oog voor draagvlak, verantwoordelijkheid 
nemen en competenties op een juiste manier inzetten om het gezamenlijk doel te realiseren. Tot slot 
ga je in de Vormkracht concretiseren. Wie gaat wat doen. Hoe spreken we elkaar aan, hoe bewaken 
we het proces en sturen we bij waar nodig. Iedereen is medecreator, niet alleen Gen Z! 

   Open Up Your Window en creëer!

Inspiratiebronnen: 
Wie is Generatie Z en hoe bereik je ze? – Frankwatching - november 2011
Meet Generation Z – Rainmaker Thinking by Bruce Tulgan – 2013
De verrassende werking van generatiedynamiek – Constance Weurman en Marilou Marchal – december 2015
Diverse artikelen motivaction.nl – Motivaction Research and Strategy - 2015, 2016, 2017
Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie – dr. Jos Ahlers en René C.W. Boender – 2016
What leaders need to know about Generational Differences - Ken Blanchard Companies - september 2016 
5 tips voor het aansturen van Generatie Z – Peter van Lonkhuijzen – februari 2016
Wat als Generatie Z de wereld overneemt? – Ondernemerscollege Baker Tilly Berk – april 2017
What Generations X, Y and Z want from leadership – INSEAD – 2017
Whitepaper Generatie Z – Laarhoven Design

Meer informatie? 
Buro Heron denkt graag mee!

06 15121638
info@buroheron.nl  l  buroheron.nl

HET-kant
• Plannen 
• Organiseren
• Beheersen
Vormkracht

WIJ-kant
• Draagvlak
• Verantwoordelijkheid
• Bundeling competenties
Samenwerkingskracht

IK-kant
• Reflectie
• Visie / Ideaal
• Energie / Verbinding
Beeldkracht

ZIJ-kant
• Inspiratie
• Tijdgeest
• Kansen / Grenzen
Voedingskracht

HET CREATIEPROCES


