
 

LVSC Congres CROSS-OVER, beweging in maatschappij bewust begeleiden  

 

Workshop: Wat beweegt de millenial? ‘Je kunt alles worden, als je maart wilt’- toch? , Eva 
Pama (ongelimiteerd aantal deelnemers)   

Als het gaat om verbinding en ontregeling, om wat er leeft in de maatschappij en over contact, écht 

contact, is het onvermijdelijk dat millennials ter sprake komen. Millennials, generatie Y, zijn de 

mensen die geboren zijn tussen 1981 en 1995. Het gaat om ongeveer 3 miljoen mensen in 

Nederland.  

We kennen de term millennials vooral van nieuwskoppen zoals “millennial slaapt pas in de stoel van 

de psycholoog’, ‘millennials en burn-out’s, echt wel zo uniek?” en ‘vijf redenen waarom zoveel 

millennials thuiszitten met een burn-out’.  Er zijn echter ook berichten waarin ze worden besproken 

als ‘de toekomst van de arbeidsmarkt’en de ‘young talents die met hun digitale skills en open blik het 

broodnodige enthousiasme en de gedrevenheid brengen op de arbeidsmarkt’.   

Spreken de berichten elkaar tegen of zijn het beide zijdes van één medaille? Als je opgevoed wordt 

met de boodschap dat je alles kunt worden als je maar wilt, ligt de lat om te presteren misschien wel 

heel hoog. Als je al jong hoort dat je moet kiezen voor datgene waar je gelukkig van wordt, is geluk 

dan een middel om iets te bereiken of wordt het een (onbereikbaar) doel op zich.  

Op een dag met de titel ‘Cross-over – beweging in maatschappijbewust begeleiden’ mag dit thema 

Millennials een hoofdonderwerp zijn. We schrijven namelijk veel óver de millennials, maar gaan we er 

ook mee in gesprek? Als we verbinding willen zoeken met de ander, het andere en het onbekende, 

hebben we het dan niet bij uitstek over verbinding met de millennial? Niet om te zoeken naar 

verschillen of om generaties te onderscheiden van elkaar. Maar om écht contact te maken, de wollige 

uitspraken en vooroordelen aan de kant te leggen en te zien wie de millennial echt is. Met die insteek 

en wens kunnen we echt een cross-over maken. Dan brengen we bewustzijn in een aldoor bewegende 

maatschappij.  

Na deze (plenaire) sessie/lezing/workshop: 

• Is de term ‘millennial’ ontdaan van de vooroordelen 

• Weet je wat de kwaliteiten en valkuilen van deze groep mensen zijn 

• Weet je ook wat hun wensen, verlangens en behoeften zijn  

• Heb je aanknopingspunten en handvatten om de cross-over te maken naar deze leeftijdsgroep  

• Heb je inzicht in hun visie en wereldbeleving, waardoor je dat kunt koppelen aan je eigen visie  

• Heb je ingangen en inzicht in drijfveren waardoor je contact kunt maken  

• Kortom, alles in handen om de millennials te kunnen begeleiden  
 

 



Workshopleider: Deze sessie is zowel óver als mét een millennial. Eva Pama-van ’t Zand zit middenin 

de generatie Y met haar geboortejaar 1988, dus ze is op en top millennial. Ze is opgeleid tot 

psycholoog, is ondernemer en runt al 6 jaar het opleidingsinstituut en kenniscentrum ‘Hooggevoelig 

heel gewoon’ dat ze vanaf de grond heeft opgebouwd met haar moeder. Ondertussen hebben ze 

medewerkers, mede vennoten, een heel team van trainers en een landelijk netwerk van zelfstandige 

professionals. Hier zet ze haar creativiteit en commerciële kwaliteiten in om te ondernemen in een 

nieuwe markt. Ze vertelt over haar drijfveren, dromen en uitdagingen en hoe die misschien wel typisch 

zijn voor een millennial. Ze neemt je mee in hoe ze de petten van ondernemer, psycholoog, vrouw van, 

moeder van, collega en dochter van (in een familiebedrijf) combineert en dat alles op één dag. Dit alles 

brengt Eva op een luchtige, praktische manier met humor én diepgang waardoor je automatisch in 

beweging komt.  

 

 

 

 

 


