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Millennials: als doelgroep 
worden ze gehypet, gehaat, 
genegeerd en gevreesd. Maar 
wie zijn die Millennials nu 
echt en wat moet je als merk 
doen om ze aan je te binden? 
Een generatieschets in negen 
misverstanden. 

Millennials: generatie Y, de 
grenzeloze generatie, generatie 
Next, generatie Einstein, Google- 
generatie, de confetti-generatie, 
patat-generatie, knip & plak-
generatie, Peter Pan-generatie. 
Over geen enkele doelgroep 
circuleren zoveel stereotypen, 
karakterschetsen en aannames 
als over Millennials. Zo zouden ze 
lui, egocentrisch, narcistisch en 
materialistisch zijn, onverschillig 
voor reclame en wars van enige 
merkloyaliteit. Een digitaal 
geboren generatie, die aan het 
smartphonescherm gekluisterd haar 
opgeblazen ego de wereld in tweet, 
appt en liket en er dit jaar eigenhandig 
voor zorgde dat ‘selfie’ het tot 
Oxfords Dictionary’s Word of the Year 
schopte. Millennials zijn eigenwijs, 
anders en overal. En we zijn als de 
dood voor ze.  
Maar wie zich in de belevingswereld 
van deze doelgroep verdiept, komt er 
al snel achter dat de antipathie jegens 
Millennials vooral gebaseerd is op 
onbegrip voor wie zij zijn en de manier 
waarop zij de wereld waarnemen. Een 
gemiste kans, want wie Millennials 
leert begrijpen, ontwaart niets minder 
dan een Next Great Generation, 
empowered, betrokken, innovatief en 
voorbestemd om de maatschappij 
waarin we leven ingrijpend te 
veranderen. Hun gedrag en visie op 
de wereld zullen bepalen hoe we de 
komende decennia omgaan met 
producten, media, internet, eten en 
drinken, winkelen, mode, mobiliteit 
en zelfs met onderwijs, zorg en 

Het Millennial 
Misverstand 

overheid. Zij staan aan de wieg van 
de samenleving van de toekomst. 
Bovendien zijn Millennials, van wie de 
jongsten op de middelbare school 
zitten en de oudsten nu begonnen 
zijn gezinnen te stichten, hard op weg 
de meest waardvolle en invloedrijke 
marketingdoelgroep ter wereld te 
worden. Hoog tijd dus voor een 
grondig robbertje Millennial 
Mythbusting…

Millennials zijn net als  
andere generaties 
Verreweg de gemakkelijkste manier 
om van die lastige Millennials af te 
komen, is natuurlijk: zeggen dat ze 
niet bestaan. De strekking van het 
‘Millennials bestaan niet’-betoog 
luidt ongeveer als volgt: deze gene-
ratie is niet anders dan andere ge-
neraties, ze zijn gewoon jong en on-
bezonnen dat gaat vanzelf wel over 
als ze ouder worden. ‘Niet helemaal 
waar’, zegt joeri van den Bergh, 
Millenial-expert, medeoprichter van 
‘new generation’ onderzoeksbureau 
InSites Consulting en auteur van het 
boek How cool brands stay hot. ‘Na-
tuurlijk is er altijd een gedeelte van 
generatiekenmerken toe te schrijven 
aan “jong zijn”, zoals onderzoekend 
zijn, nieuwe dingen willen proberen 
en het vormen van de eigen identi-
teit.’ Toch is deze generatie volgens 
Van den Bergh wel degelijk wezenlijk 
anders dan voorgaande generaties. 
‘Deze generatie is opgevoed in de 
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ouderschapsstijl van de babyboo-
mers: democratisch, vrij, ruim-
denkend, begaan met de wereld 
en met als motto the sky is the 
limit. Dit maakt dat Millennials veel 
zelfvertrouwen hebben, heel on-
dernemend zijn, maar kritisch naar 
gezag en hiërarchie. Daarnaast zijn 
Millennials opgegroeid met smartp-
hones, constante digitale verbon-
denheid en een overvloed aan 
informatie en reclame. Dat heeft 
hen kritisch en selectief gemaakt 
in waar zij hun aandacht aan willen 
besteden.’ Volgens trendwatcher 
Farid tabarki, oprichter van Studio 
Zeitgeist en Trendwatcher of the 
Year 2012-2013, onderscheidt de 
Millennial-generatie zich door nog 
een ander belangrijk kenmerk: ‘Dit 
is de eerste generatie die niet beter 
weet dan dat zij een stem hebben. 
Zij zijn opgegroeid in een wereld 
waarin zij zich altijd en overal en via 
verschillende platforms kunnen 
uiten. Van jongs af aan konden zij 
hun mening geven, gelijkgestem-
den opzoeken, informatie uitwisse-
len en de connectie met anderen 
aangaan: van de buurjongen tot de 
premier. Dat heeft de manier waar-
op zij de wereld en hun plaats daarin 
beschouwen, ingrijpend veranderd.’

Millennials zijn lui
Mooi hoor, die ‘stemhebbende 
generatie’, maar die jeugd van te-
genwoordig denkt maar dat je alles 
in één muisklik kunt regelen. Toch? 
Luie donders zijn het, die Millenni-
als, zo luidt de heersende opinie. Ze 
lopen de kantjes ervan af, zijn niet 
bereid om hard te werken en gaan 
altijd voor de kortste weg. Zo wordt 
op Twitter en Facebook flink de 
draak gestoken met studenten en 
scholieren die ‘luie oproepjes’ plaat-
sen in de hoop dat anderen hen 
kunnen helpen met het vervullen 

van een schoolopdracht. 
Toch kun je zulke zogenaamd luie 
vragen ook zien als het kenmerk van 
een geboren netwerkgeneratie. Joeri 
van den Bergh: ‘Millennials zijn van 
jongs af aan gewend dat je alles kunt 
opzoeken op Google, dat je alles kunt 
leren via YouTube en dat je werkelijk 
met iedereen in contact kunt komen. 
Millennials zijn dan ook gewend om 
te zoeken naar de gemakkelijkste 
en snelste oplossing. Voor hen is de 
tijd of het harde werk dat je ergens 
insteekt gewoonweg niet zo relevant; 
het is het resultaat dat telt. Ze zijn 
dan ook niet zozeer lui, maar effici-
ent.’ Tja, waarom een sollicitatiebrief 
sturen als je ook gewoon de ceo aan 
kunt spreken op Twitter? En waarom 
een mail naar de klantenservice 
sturen als je ook direct op Face-
book het gesprek kunt aangaan? 
Merken die Millennials aan zich 
willen binden, zullen moeten leren 
begrijpen dat zij niet minutenlang 
naar een filmpje blijven kijken als het 
hen niet interesseert en zij zullen 
niet met een actie meedoen als het 
ze niet aanspreekt. Niet omdat ze 
lui en verveeld zijn, maar omdat ze 
hebben geleerd om vliegensvlug 
te beoordelen of iets voor hen een 
voordeel oplevert of niet. Zo niet, 
dan moet je met iets beters komen.’
 

Millennials willen  
‘jonge, hippe’ Merken 
 ‘Millennials mogen dan jong en hip 
zijn, maar als je als merk probeert 
dat ook te zijn, ben je bij voorbaat 
verloren’, aldus arco Bregman, 
managing director van jonge-
renreclamebureau YoungWorks. 
‘Millennials willen dat merken hen 
entertainen, maar dat is iets anders 
dan je als merk jong voor te doen. 
Dat leidt alleen maar tot opgetrokken 
wenkbrauwen: alsof ze papa zien 
dansen in de disco.’ 
tessa van Breugel, brand manager 
van jongerenchipsmerk Doritos kan 
dit beamen: ‘Je moet nooit als merk 
proberen de taal van jongeren te 
spreken, daar prikken ze zo door-
heen. De kunst is dat je het merk-
verhaal laat vertellen door anderen, 
die hun taal wel spreken. Op de 
Facebook-pagina van Doritos heb-

ben we elke maand een “hi jacker” 
die de content verzorgt. Dat kan een 
fotograaf zijn of een snowboarder 
of iemand anders met een stoer of 
spannend leven. Altijd iemand die 
zelf een Millennial is. Met Doritos 
bieden wij hen een platform, waarop 
zij content kunnen delen die onze 
doelgroep aanspreekt. Ook hebben 
we bijvoorbeeld een samenwerking 
gehad met de rapper Gino, die bij 
Millennials populair is. Dat leverde 
heel leuke respons op, omdat Gino 
hun taal sprak en de doelgroep zich 
daar duidelijk in herkende. Vanuit zijn 
mond was die taal authentiek, als wij 
die toon hadden aangeslagen was 
het nep geweest.’ 
Volgens Van Breugel is het voor 
merken dan ook vooral belangrijk 
om authentiek te blijven. ‘Daar zijn 
Millennials extreem gevoelig voor. 
Als je geforceerd iets op probeert 
te leggen, zijn ze zo weg, maar als 
je leuke, bijzondere en verrassende 
dingen doet die echt bij je merk 
passen, heb je ze ook helemaal.’ 
Bregman sluit zich hier helemaal bij 
aan: ‘Authenticiteit is bij Millennials 
het toverwoord. Het heeft geen zin 
om hijgerig met je product achter ze 
aan te lopen. Vertel mooie verhalen, 
doe opmerkelijke dingen. Dan weten 
jongeren je te vinden, en gaan ze 
over je praten.’

Millennials zijn niet loyaal 
Een hardnekkige aanname over Mil-
lennials als doelgroep is dat zij wars 
zouden zijn van merkloyaliteit. Met 
hun aandachtspanne van een goud-
vis en hun ingebouwde zap-klik-en-
weg-mentaliteit zouden Millennials 
zich onmogelijk aan een merk laten 
binden. Bovendien zou de overvloed 
aan reclame die de jeugd in hun 
korte leven te verstrouwen heeft 
gehad, hebben geresulteerd in een 
verstrooide generatie die immuun 
is voor marketingboodschappen. 
patrick stal van Interbrand heeft 
zo zijn twijfels bij deze interpretatie. 
‘Millennials zijn helemaal niet onge-
voelig voor reclame. Ze zijn gewoon 

hip-ennial
- Bewuste consument
- Maatschappelijk betrokken
- Groot gebruiker social media
- Veelal vrouw
- Lager inkomen (studenten) 

Millennial 
MoM 
- Familiegeorienteerd 
- Welgesteld, zelfverzekerd  
en sportief
- Zeer sociaal en breed  
geïnteresseerd
- Kan zich geisoleerd voelen  
door routine

GadGet Guru
- Succesvol en connected
- Ruimdenkend en zelfverzekerd
- Ziet dit als het beste tijdperk
- Heeft veel apparatuur
- Veelal man

Clean & Green 
Millennial 
- Duurzaam en gezond 
- Doelgericht,  en positief
- Grootste consument van content
- Veelal man

old SChool
Millennial
- Niet connected
- Bewuste consument
- Zelfverzekerd, onafhankelijk  
en eigenzinnig
- Spendeert minste tijd online

anti- 
Millennial 
- Lokaal georienteerd 
- Conservatief
- Geeft geen extra geld uit aan ‘groen’
- Verkiest comfort en veiligheid boven     
verandering
- Veelal vrouw

SubGroepen 
aMerikaanSe 
MillennialS 
door Millennial-expert Jeff Fromm (Barkley)
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Wij zijn de bank voor 
champagneliefhebbers

16725459, fotograaf:  Jakub G
ojda

Wij zijn dol op champagne: volle glazen 
met kristalheldere bubbels of de prachtige 
weerkaatsing van licht op één enkele druppel. 
Er is altijd wel een reden te bedenken om de 
kurken te laten knallen. Wij zijn dan ook een 
bank waar elke dag champagne voorbij komt. 
Een beeldbank, waar smaak ondergeschikt 
is aan objectieve kwaliteit; ook als je foto’s of 
illustraties zoekt die niets met champagne 
te maken hebben. We selecteren dagelijks 
30.000 beelden, die we toevoegen aan onze 
collectie van ruim 20 miljoen beelden. Onze 
superscherpe tarieven en uitstekende service 
zijn voor ons inmiddels vanzelfsprekend, maar 
voor jou misschien een extra reden om ook
in 2014 wat vaker het glas te heffen. Ontdek 
het zelf op 123RF.com
Wij zijn 123RF, de bank voor jouw beelden.
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‘Hun wereld is van jongs af aan al 
veel kleiner door internet. De ramp-
spoed van tsunami’s, aardbevingen, 
nucleaire rampen en terroristische 
aanslagen komen via veel verschil-
lende kanalen heel direct binnen en 
vormen het wereldbeeld van deze 
generatie al in hun jeugd.’ 
Ook Joeri van den Bergh ziet Millen-
nials juist als geëngageerd: ‘Millen-
nials zijn door hun babyboomouders 
in meer of mindere mate opgevoed 
met hippie-invloeden. Ze hebben 
geleerd dat je iets terug moet doen 
voor de wereld. Dat verwachten ze 
dus ook van merken.’  
Zijn Millennials dan idealisten? ‘Een 
beetje wel’, zegt Van den Bergh, 
‘maar dat idealisme is niet grenze-
loos. Het moet wel relevant zijn voor 
hun directe omgeving. Het is niet 
zo dat ze zelf op de barricade gaan 
staan, maar ze verwachten wel van 
merken dat ze in essentie verant-
woord met de wereld omgaan.’ 
Ook herkent Van den Bergh het 
beeld niet dat Millennials alleen met 
zichzelf bezig zouden zijn. ‘Het is 
zijn een extreem sociale generatie. 
Alleen draait om vrienden, delen 
en om verbinding. Generatie X, de 
yuppen, die waren veel individualis-
tische, veel meer gericht op status 
en succes. Millennials hechten 
juist enorm veel waarde aan het 
sociale en het delen van ervaringen. 
Succesvolle Millennial-merken 
begrijpen deze eigenschap. Neem 
de Share a Coke- campagne van 
Coca Cola. Een perfect voorbeeld 
van een positieve, sociale en per-
soonlijke aanpak, waarbij het merk 
werkelijk onderdeel wordt van de 
belevingswereld van de doelgroep.’ 
Ook Nike heeft het volgens Van den 
Bergh begrepen met de nieuwe 
insteek ‘Verbeter jezelf, versla je 
vrienden’. ‘Het ligt nog steeds in lijn 
met de slogan Just do it, maar dan 

veel beter getraind om te filteren 
wat ze niet interessant vinden. Ze 
hebben een goede bullshitradar 
ontwikkeld. Dat betekent niet dat 
Millennials ongevoelig zijn voor 
merken, maar dat ze gevoelig zijn 
voor authenticiteit. Wanneer een 
merk een sterke en authentieke 
merkidentiteit weet neer te zetten, 
zijn Millennials juist heel loyaal. Juist 
omdat ze de keuze voor bepaalde 
merken veel bewuster maken en 
veel meer op zichzelf betrekken, 
gaat hun loyaliteit in potentie dieper 
dan die van voorgaande generatie.’ 
Havas Media deed onderzoek naar 
Millennials als marketingdoelgroep 
en de uitkomsten schetsen een ver-
gelijkbaar beeld. dennis potgraven, 
director of strategy bij Havas Media, 
legt uit: ‘Millennials zijn erg merkge-
oriënteerd en potentieel erg loyaal, 
maar een merk moet hen wel blijven 
boeien. Veel merken zien echter nog 
niet genoeg in dat Millennials stimu-
li-junkies zijn en zich snel vervelen. 
Je moet steeds blijven verrassen, 
nieuwe dingen aanbieden, zodat ze 
geboeid blijven.’ Ook bleek uit het 
onderzoek dat Millennials erg prag-
matisch zijn. Potgraven: ‘Ze denken 
altijd What’s in it for me? En laten zich 
daarbij niet voor de gek houden. Het 
klinkt misschien vanzelfsprekend, 
maar als je Millennials aan je merk 
wilt binden, zul je dus altijd moeten 
zorgen dat je ze ook echt iets te 
bieden hebt.’

Millennials zijn egoïstisch 
en zelFingenoMen 
What’s in it for me? Dat klinkt als het 
toppunt van egocentrisme. Toch valt 
het volgens de experts alleszins mee 
met het egoïsme van de Millennials. 
Ja, ze gaan recht op hun doel af en 
zijn gewend om te krijgen wat ze 
willen wanneer ze het willen, maar 
dat betekent beslist niet dat ze geen 
oog hebben voor de wereld om hen 
heen. Bregman van YoungWorks 
ziet Millennals juist als een maat-
schappelijk betrokken generatie: 

‘De kunst is dat je 
het merkverhaal 
laat vertellen 
door anderen, 
die hun taal wel 
spreken’ 
Tessa van Breugel

‘Millennials zijn 
gewend om te 
zoeken naar de 
gemakkelijkste 
en snelste 
oplossing. 
Ze zijn dan ook 
niet zozeer lui, 
maar efficiënt’ 
Joeri van den Bergh

op een manier die Millennials op 
hun eigen leven kunnen betrekken. 
Merken moeten het sociale karakter 
van Millennials omarmen, want het 
delen zit in hun dna.’  

sociale Media deFiniëren 
Millennials 
Volgens Van den Bergh is het dan 
ook een misvatting om te denken 
dat sociale media de Millennial-ge-
neratie hebben gevormd. ‘Het is 
juist andersom. Sociale media kon-
den alleen maar ontstaan en zo’n 
succes worden doordat Millennials 
zo’n extreem sociale generatie zijn.’ 
In dit licht zou je dus kunnen rede-
neren dat Facebook in de tijd van 
een andere generatie een totale flop 
zou zijn geweest. ‘Dat klopt’, stelt 
Van den Bergh. ‘In tegenstelling tot 
hoe het vaak gepresenteerd wordt 
bepalen sociale media niet hoe Mil-
lennials zich gedragen, Millen nials 
bepalen hoe sociale media zich 
gedragen. Zo lang hun behoeften 
zich blijven ontwikkelen, blijven zij 
op zoek gaan naar nieuwe platforms 
die zich vormen naar hun wensen.’ 
Het onbegrip bij oudere marketeers 
over sociale media en hoe Millen-
nials ze gebruiken, zorgt volgens 
Patrick Stal vaak voor een paniek-
reactie: ‘Dan denken ze: oh, die 
jongeren zitten allemaal op dat plat-
form, daar moeten wij dan ook gaan 
zitten. Terwijl dat alleen zin heeft 
als het platform ook echt past bij je 
merk. Je kunt als merk beter bewust 
wegblijven van bepaalde platforms, 
dan ergens aanwezig zijn waar je als 
merk niets te zoeken hebt.’ 

Millennials willen  
alles digitaal
Dat brengt ons meteen op de vol-
gende mythe: dat alles goed is, als 
het maar digitaal is. Volgens Dennis 
Potgraven blijkt uit het onderzoek 
van Havas Media dat merken zich 
vaak blindstaren op de inzet van 
digitaal. ‘Je ziet vaak dat adverteer-
ders alleen het medium veranderen, 
maar de boodschap vervolgens 
bij het oude laten. We zetten alles 
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waarde aan face-to-face-contact 
en real-life ervaringen. Het is aan 
merken om hun verhaal te vertellen 
in zowel on- als offline bronnen die 
Millennials gebruiken om aankoop-
beslissingen of bijvoorbeeld studie- 
en baankeuzes te maken.’

Millennials zijn 
Materialistisch 
Millennials mogen dan zijn opge-
groeid in een wereld vol smartpho-
nes, gadgets en technische snufjes, 
toch heeft de generatie ten onrechte 
een materialistisch imago. Volgens 
Bregman is materieel bezit voor Mil-
lennials gekoppeld aan gemak, maar 
niet zozeer aan geluk: ‘Deze genera-
tie is veel meer gericht op intrinsiek 
geluk dan op extrinsiek geluk. Een 
mooie auto hebben is voor hen meer 
een teken van midlifecrisis dan van 
succes.’ Ook Farid Tabarki herkent 
juist een omwenteling in de manier 
waarop naar materieel bezit wordt 
gekeken: ‘Dure spullen en bezit als 
statussymbool verliezen hun bete-
kenis. Millennials maken deel uit van 
de sharing economy: waarom een 
dure cd-collectie aanschaffen als je 
alle muziek online gratis beschikbaar 
hebt? Waarom een auto kopen als 
je er eentje kunt lenen of huren wan-
neer je maar wilt? Voor Millennials is 
hun reputatie niet langer afhankelijk 
van het hebben van een mooi huis of 
een dure auto, maar veel meer van 
hoe zij zich in hun omgeving – online 
en offline - manifesteren. 
Exponential deed in het Verenigd 
Koninkrijk onderzoek naar Millennials 
en senior marketing manager kirsty 
wyllie deelt een interessante visie 
op het uitgeefpatroon van Millenni-
als: ‘Vroeger werd van jonge mensen 
verwacht dat ze niet zouden reizen 
of dure apparatuur zouden bezitten 
voordat zij zich dat op basis van 
inkomen zouden kunnen permitte-
ren. Millennials zijn anders. Zij zullen 
misschien een heel dure koptelefoon 
kopen, maar wel tweedehandswin-
kels afstruinen op zoek naar een 
gebruikte spijkerbroek. Ze geven wel 
honderden euro’s uit in een chique 
restaurant met vrienden, maar te-
gelijkertijd nemen ze boterhammen 
mee naar hun werk. Dit maakt dat 

marketeers heel anders moeten 
gaan segmenteren. Inkomen is 
bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs 
een gegronde basis voor seg-
mentatie. Jonge mensen zonder 
vast inkomen kopen tegenwoordig 
producten die in eerdere generaties 
alleen welgestelde mensen zouden 
aanspreken.’

alle Millennials zijn
hetzelFde 
Officieel vallen onder de Millen-
nial-generatie alle mensen die zijn 
geboren tussen 1980 en 2000. Ga 
maar na: dat maakt dat de jongste 
Millennial 13 jaar is en de oudste 
33. Je zou je kunnen afvragen of 
we eigenlijk wel van een doelgroep 
kunnen spreken. Hoeveel heeft een 
dertienjarige scholier nu werkelijk 
gemeen heeft met een jonge moe-
der die net een huis gekocht heeft? 
Volgens Patrick Stal, directeur van 
strategisch adviesbureau Inter-
brand, moeten merken zich vooral 
afvragen of generatiesegmentatie 
voor hun strategie wel relevant is. 
‘Je kunt je doelgroep op basis van 
zoveel kenmerken kiezen, het gaat 
erom wat bij jou merk past. Als 
je een merk bent voor vrouwen, 
dan loopt dat door alle generaties 
heen, maar als je een merk wilt zijn 
voor jongeren, zoals MTV, dan kan 
Millennial-marketing effectief zijn. 
Je moet dan wel beslissen wat je 
doet als ze ouder worden. Groei je 
met de doelgroep mee? Of blijf je 
trouw aan de leeftijdsgroep? Ook 
moet je beslissen welk segment 
van de Millennial-doelgroep je wilt 
aanspreken. Mik je op de gehele 
generatie of alleen op de jongste 
groep van pure digital natives. Al die 
keuzes vragen weer om een andere 
benadering.’ 
De Amerikaans Millennial-ex-
pert jeff Fromm, executive vice 

om naar digitaal en klaar is kees, 
denken ze, maar zo werkt het niet. 
Online content moet aan heel 
andere eisen voldoen dan print 
of tv. Veel markteteers weten dat, 
maar weinig passen het ook toe. 
Ook bevat on  line content vaak te 
weinig informatie die Millennials als 
relevant ervaren. 
Toch is het bieden van relevante 
content cruciaal om de jongere 
doelgroep te bereiken: Millennials 
zijn gewend om op verschillende 
manieren en via verschillende 
kanalen de interactie aan te gaan 
en verwachten van merken dat zij 
hun boodschap op hun behoef-
ten aanpassen. Ook denken veel 
marketeers volgens Bregman van 
YoungWorks  ten onrechte dat 
het hele leven van Millennials zich 
online afspeelt: ‘Millennials zijn wel 
opgegroeid in het digitale tijdperk, 
maar dat betekent niet dat ze alleen 
online leven en alleen online te be-
reiken zijn. Jongeren hechten veel 

president bij Barkley en auteur van 
het boek Marketing to Millennials 
verdeelde Millennials onder in een 
aantal subcategorieën(zie kaders): 
de Hip-ennial, de Millennial Mom, 
de Anti-Millennial, de Gadget Guru, 
de Clean en Green Millennial en de 
Old School Millennial. Fromm: ‘Er 
worden vaak eigenschappen aan 
Millennials als generatie toegedicht 
die eigenlijk maar voor een deel van 
de doelgroep gelden. Zo is de Clean 
en Green Millennial heel begaan met 
de natuur, maar de Anti-Millennial is 
dat weer niet per se. De Hip-ennial is 
een fervent gebruiker van social me-
dia, terwijl de Old-School Millennial 
daar niet zoveel mee heeft. Het is als 
merk dan ook cruciaal om te weten 
wat voor soort Millennial je aan je wilt 
binden.’ 

step up your gaMe 
Al met al valt het dus wel mee met 

die luie, over het paard getilde, on-
verschillige jeugd van tegenwoordig. 
Sterker nog: wie alle vooroordelen 
en misverstanden opzij schuift, 
ontwaart een ongekend gepassio-
neerde, geëmancipeerde, sociale  
en zelfredzame generatie, wars van 
bullshit, die aanslaat op authentici-
teit. En is dat eigenlijk niet precies 
wat dit vak nodig heeft? Een doel-
groep die de trouwste merkambas-
sadeur is, als je hem maar koestert. 
Een doelgroep die jouw verhaal 
samen met al zijn vrienden van de 
daken schreeuwt, als jouw verhaal 
maar inspireert. Een doelgroep die 
vraagt om werkelijk verassende ac-
ties, adembenemende campagnes, 
inspirerende activaties en merken 
die waarmaken wat ze beloven. De 
Confetti-generatie? Laten we ze 
vanaf nu de Spamfilter-generatie 
noemen. Want vakgenoten: it might 
be time to step up your game.

coverstory

‘Deze generatie is 
veel meer gericht 
op intrinsiek 
geluk dan op 
extrinsiek geluk. 
Een mooie 
auto hebben is 
voor hen meer 
een teken van 
midlifecrisis dan 
van succes’
Arco Bregman

ik loG 
duS ik ben
Je status-update bijwerken op Face-
book? So five years ago. Lifelogging 
is de trend onder Millennials, aldus 
trendwatcher Valerie Boersma, 
genomineerd TWOTY Upcoming 
Talent (en zelf een Millennial). 
‘Door middel van lifelogging leggen 
Millennials hun leven digitaal vast. 
Dit kan door programma’s waarmee 
je iedere dag een foto van jezelf 
maakt, maar ook met apps die 
bijhouden hoeveel je beweegt of 
hoeveel calorieën je in neemt. Zo 
is de Runkeeper-app van Nike een 
populaire tool om hardlooptijden, 
-routes en -prestaties mee bij te 
houden en te delen via social media. 
Binnenkort wordt het met Google 
Glass nog vanzelfsprekender om 
een onlinelogboek van je leven bij 
te houden. 
‘Als merk is het goed je af te vragen 
hoe je op een relevante manier on-
derdeel kunt uitmaken van deze ge-
woonte. Zorg dat je bijdraagt of deel 
uitmaakt van hun lifelog. Creëer een 
tool die inspeelt op hun behoefte, 
verras ze met een merkgeladen fo-
tomoment, waarbij ze de foto direct 
kunnen uploaden en delen. Besef 
dat de online omgeving voor Mil-
lennials meer is dan een hulpmiddel 
of informatiebron, het is waar hun 
leven zich afspeelt. En als je daar als 
merk geen deel van uitmaakt, besta 
je niet. Zo simpel is het.’

Mythe 8

Mythe 9

‘Dit is de eerste 
generatie die niet 
beter weet dan 
dat zij een stem 
hebben. Zij zijn 
opgegroeid in een 
wereld waarin 
zij zich altijd en 
overal kunnen 
uiten’
Farid Tabarki

‘Millennials zijn 
helemaal niet 
ongevoelig voor 
reclame. Ze zijn 
gewoon veel 
beter getraind 
om te filteren. Ze 
hebben een goede 
bullshitradar 
ontwikkeld’
Patrick Stal
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 bereiden adverteerders en hun reclame- en mediabureaus 

tijdens gezellige kookclinics culinaire 3-gangen diners!

Met dit boek bedanken wij onze adverteerders dat wij 

met onze 2.000.000 radioluisteraars een positieve bijdrage 

hebben mogen leveren aan hun radiocampagnes in 2013.

Kip met dadels en tabouleh


