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Generatie X plus Y is aan zet

Iedereen in de branche praat over verandering en in-
novatie. Er is veel onrust en niemand lijkt te weten 
hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien. Lastig want bin-

nen het huidige managementparadigma van operational ex-
cellence is iedereen opgeleid om doelen te realiseren en ‘te 
leveren’, maar niet om leiding te geven aan een onzekere 
ontdekkingsreis. Innovatie wordt vaak ook geassocieerd 
met creatief denken en brainstormsessies. Waarmee zijn 
wij dan zo creatief? Vooral met dingen die we al weten, 
met oude en algemeen verspreide kennis!
Innovators maken ook vaak de fout om revolutionaire 
veranderingen na te streven, terwijl veranderingen altijd 
stapsgewijs (evolutionair) ontstaan. Wil een innovatie suc-
cesvol zijn dan moet deze aansluiten bij de normen en 
waarden van de klant en gemakkelijk zijn in te passen in 
zijn veranderende gedrag en werkwijze.
Maar komt er wel een nieuwe wereld en is het gedrag van 

de klant echt aan het veranderen? Onderzoek 
naar en inzicht in lange termijntrends is no-

dig om de toekomst te verkennen. Want 
alleen door de toekomst vorm te geven 
aan de hand van lange termijntrends, 
kan bepaald worden of – en zo ja, 

welke – verandering of innovatie nood-
zakelijk is en bij welke gedragswijziging 
aansluiting gezocht moet worden.

Natuurlijk kan je internet afzoeken 
naar de meest belovende 

trends. Maar eigenlijk 
blijf je dan steken in klei-
ne technologische hypes 

Verzekeraars besloten al in 2009 dat er een fundamentele vernieuwing in gang moest worden gezet. Toch kende 
Project Sherlock – de introverte zoektocht van het Verbond naar vernieuwingen binnen de eigen organisaties van 
verzekeraars – een beperkt aantal geforceerde deelnemers die bijna allemaal direct in de prijzen vielen. Volgens 
consultant Wilbert Schellens is er daarnaast ook bij veel intermediairs veel apathie als het om veranderen, 
innoveren en aanpassen gaat. Maar is verandering en innovatie wel echt noodzakelijk? Arthur Goes, KoKo Kroup

of attributen die slechts de wijze van het gebruik aanpas-
sen maar niet het fundamentele gedrag. Sexy en goed 
voor de omzet van veel technomarketing-dienstverleners, 
maar ze vormen vaak slechts een Apple-istisch symptoom 
van de onderliggende trends die van invloed zijn op de 
hele samenleving. Althans op de volgende generatie. 
In essentie zijn alleen nieuwe generaties de echte ver-
nieuwers. Een categorie mensen die in dezelfde periode 
geboren zijn en waarbij dezelfde gemeenschappelijke ei-
genschappen de individuele kenmerken overtreffen.

Beeld en geluid hangt al decennia in de lucht, we zijn alleen op 

een andere techniek aan het overstappen: van Middengolf, FM 

en kabel naar internet en wifi.

Dominante Generatie
In sociologisch opzicht zijn generaties in Nederland door 
Frits Spangenberg en Martijn Lampert in De grenzeloze gene-
ratie, en de eeuwige jeugd van hun opvoeders (2009) omschre-
ven en ingedeeld in de vooroorlogse generatie, de stille 
generatie, de protestgeneratie, de verloren generatie, de 
pragmatische generatie en de grenzeloze generatie.
Zelf ben ik een kind van ouders uit de stille generatie 
en behoor tot de verloren Generatie X (of Nix). De pro-
testgeneratie domineerde de afgelopen decennia en was 
bepalend voor onze cultuur. Van de pragmatische patat-
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“TOEKOMSTIGE FINANcIëLE WERELD 
ZAL bEPAALD WORDEN DOOR DE GREN-

ZELOZE KNIP-EN-PLAKGENERATIE Y”

Arthur Goes: “De dag der verandering komt naderbij.”

zes Generaties
– De vooroorlogse generatie (geboren in de periode 1910-1930)

– De stille generatie (geboren in de periode 1931-1940)

– De protestgeneratie (geboren in de periode 1941-1955)

– De verloren generatie (geboren in de periode 1956-1970)

– De pragmatische generatie (geboren in de periode 1971-1985)

– De grenzeloze generatie (geboren in de periode 1986-2001)
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tijd te kopen in de vorm van bezorgdiensten, op-afstand-
diensten of uitbestedingsdiensten. Liefst 24/7 beschikbaar 
vanuit de eigen mobiele broekzak devices. Het is juist deze 
generatie die met hun (aankoop)gedrag de technologische 
trends financiert.
binnen de cultuur van de ‘ikonomie’ breken deze gene-
raties het liefst gemeenschappelijk waarden af. De sociale 
zekerheid kan wel versoberd worden en een vergaande 
differentiatie van premies en voorwaarden is gewenst. 
Solidariteit mag, zolang zij er zelf geen last van hebben of 
liever nog: zelf beter van worden. Microsoft 10, ontwik-
keld door de leden van de ikonomie, draagt de typerende 
slagon: “Het leven in één oogopslag”.

Het kan anDers
Generatie X plus Y is aan zet! Een nieuwe financiële we-
reld die ontwikkeld gaat worden door de grenzeloze ge-
neratie Y. Hun opa en oma uit de stille generatie hebben 
de oorlog nog meegemaakt en het sociale zekerheidstelsel 
gebouwd. Hun eigen ouders uit de verloren generatie leer-
den de waarde daarvan kennen tijdens de crisis van de ja-
ren tachtig. De grenzeloze generatie Y kan dan ook volop 
rekenen op steun van de nog actieve X’ers. Als mentor of 
kruiwagen, want samen kom je verder. Het is een coalitie 
die geoefend heeft en geschoold is in leven met minder fi-
nanciële middelen. Voor deze coalities moet er altijd meer 
zijn dan alleen het financiële of materiele bezit, niet alleen 
voor jou maar voor ons. Aan tijd en authenticiteit wordt 
waarde toegekend.
De X’ers gebruiken no-nonsense producten en diensten. 
Hun eigen kinderen staan te trappelen om hun technologi-
sche superioriteit in te zetten om deze producten en dien-
sten samen een nieuw jasje te geven. Robotisering is leuk, 
maar dan wel in een semi-abstracte humane uitvoering. 
De mens moet minstens herkenbaar zijn en het liefst voel-
baar aanwezig. De groep heeft straks genoeg tijd om te 
werken aan een nieuwe wereld. Werk is er toch niet meer 
voldoende. De verdeling van de inkomsten is opgelost 
omdat zij massaal opa, oma en hun ouders hebben gemo-
biliseerd om te stemmen voor het basisinkomen: een vast 
(maand)inkomen dat door de overheid aan iedere burger 
wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting 
en waardoor ons sociale zekerheidstelsel veel eenvoudiger 
en qua uitvoering goedkoper wordt.

BiG BanG scenario
Is verandering en innovatie echt noodzakelijk? Ja, al zal 
de huidige dominante coalitie dit in haar nadagen zo lang 
mogelijk uitstellen. De kannibalistische effecten op de 
huidige verdienmodellen zijn zo groot dat zij liever wach-
ten op een fataal bestrijdingsmiddel dan over te gaan tot 

generatie die na ons is gekomen verwacht ik weinig inno-
vatiedrang. Zij staan er om bekend uit te blinken in pas-
siviteit en beginnen pas op latere leeftijd in borrelgroepjes 
na te denken. bang om door hun eigen ‘vertraagdheid’ de 
boot te missen. Het is deze groep die project Sherlock van 
het Verbond moest doen laten vliegen. 
Nee, de toekomstige financiële wereld zal bepaald worden 
door de grenzeloze knip-en-plakgeneratie Y die meent 
meteen vol mee te kunnen doen en te profiteren. Vreemd 
genoeg lijken de leden van deze generatie alleen voor-
uitgang of verandering te realiseren als zij de ideeën van 
hun mentoren uit de Generatie X kunnen knippen en in 
een ander technologisch jasje kunnen plakken. Door een 
coalitie tussen deze twee groepen – die veelal jaren deel 
hebben uitgemaakt van hetzelfde ‘gezin’ en allebei in hun 
prille (aankomende) productieve bestaan te maken kregen 
met een crisis – zal de nieuwe financiële wereld vorm  
krijgen.
Al het onderzoek naar lange termijn trends en maatschap-
pelijke of sociologische ontwikkelingen breng ik als no-
nonsense X’er terug tot drie dimensies:
– Tijd (veel tijd – weinig tijd)
– Geld (veel geld -weinig geld)
– Socialisering (het individu – de groep)

De verschillende generaties laten zich langs de ‘assen’ van 
deze dimensies positioneren.

Ook zoiets als het ‘woekerpolisdossier’ vindt zijn oorsprong 

binnen deze coalitie. Het lijkt dan ook meer dan logisch dat het 

in de nadagen van deze coalitie juist deze groep niet lukt om dit 

dossier op te lossen. Het kost hun simpelweg te veel ‘eigen’ geld.

er was eens...
De kinderen van de zwijgende en volgzame vooroorlogse 
generatie – de protestgeneratie geboren in de periode 
1941-1955 – kende een sterke focus op individuele wel-
vaartstijging. Onder invloed van psychedelische middelen 
of muziek, zochten zij naar zelfontplooiing. Onze huidige 
‘ikonomie’ – waarbinnen het verwerven van zoveel moge-
lijk geld en het individu centraal staat – komt op het conto 
van deze generatie.
Logischerwijs staat de ‘eigen ik’ ook centraal bij hun 
kinderen uit de pragmatische generatie. De focus op zelf-
ontplooiing en zelfverrijking en (ouderlijke) drang is zo 
groot dat de leden van deze generatie nog nauwelijks tijd 
hebben voor hun crèchekinderen, echte vriendschappen 
of voor elkaar. Zij leven in een virtuele wereld, waarbij de 
ruim beschikbare financiële middelen worden ingezet om 
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toch moeilijk meerdere AVP’s kunnen (of willen) afsluiten 
voor een alleenstaande en waar een deel van het bezit en 
de ruimte gemeenschappelijk is. Waarbij de kenteken-
houder van de auto misschien wel de minst regelmatige 
bestuurder is. Of gemeenschappelijke onroerende goede-
ren, deels gefinancierd door (en in gebruik bij) vrienden of 
familie.
Grote vraag blijft voor mij hoe in de nieuwe financiële 
wereld omgegaan zal worden met reserves. Niet zozeer de 
tijdelijke liquide overschotten aan bitcoin-achtige ruilmid-
delen, maar de lange termijn reserves. Daar kunnen de 
oude systemen niet van de ene op de andere dag verdwij-
nen of vervangen worden. Zo’n onteigening kan wellicht 
in totalitaire staat, maar niet in de westerse wereld. Hoe-
wel, de huidige ikonomen zijn al aardig op weg om het 
volk te plukken... ««

Disclaimer: Natuurlijk zijn er personen die – hoewel geboren in 
één bepaald tijdvak – overwegend de kenmerken dragen van een 
andere generatie. Ook dat is de toekomst waar wij mee om moe-
ten leren gaan: van logica naar fuzzy logics, een beetje in het ene 
(risico)hokje en een beetje in het andere (risico)hokje.

genetische manipulatie van het eigen DNA. Maar de dag 
der verandering komt naderbij. De (voortschrijdende) tijd 
is de grote vijand van huidige coalitie en de grote vriend 
van de nieuwe orde. Fysiek zijn zij al in de meerderheid 
en gewend als groep te opereren. Maar welke effecten gaat 
de nieuwe orde hebben op de financiële wereld?
Door hun technologische superioriteit zal de blockchain-
technologie echt doorbreken, niet langer geremd door de 
bezitterige ikonomen. Als direct gevolg van deze technolo-
gisch samenwerkende ‘keten’ van mensen, zullen de ban-
ken in hun huidige vorm en transactiefunctie verdwijnen.
De financiering van risico zal meer en meer plaats gaan 
vinden binnen de groep of samen met de groepsleden. 
coöperatieve instellingen en de oude onderlinge verzeke-
ringsmaatschappijen beleven een heropleving. Als we het 
klein, homogeen en overzichtelijk houden, hebben we al 
dat grote risicotoezicht ook niet nodig. Maar ook op veel 
kleinschaliger niveau zal de generatie Y andere oplossin-
gen vragen. Veelal leven de Y’ers in de stedelijke gebieden 
samen met andere alleenstaanden. Woonvormen die zij 
kennen uit hun studententijd, maar die een vaste vorm zijn 
gaan aannemen. Niet-studerende uitwonende kinderen die 
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