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West4Work - Seminarie leeftijdsbewust 
personeelsbeleid – “elke generatie kijkt anders” 

An.vergison@HoGent.be (3/11/2015)

Link met diversiteitsbeleid

Gericht op het uitwerken van HR-
instrumenten per leeftijd/levensfase

(bijv. verlofstelsels, flexibele 
regelingen,…)

Gericht op de samenwerking van 
verschillende generaties binnen één 

organisatie/team

Levensfasebewust 
personeelsbeleid Generatiebeleid

Diversiteitsbeleid

mailto:An.vergison@HoGent.be
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Iedereen praat over generaties

Elke generatie kijkt anders. 

0pvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril 
van waaruit we naar werken kijken. 

Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, 
openen zich mogelijkheden tot dialoog, 

respect en samenwerking 
tussen alle generaties.

De Generatiebril…
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Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties: een bijzondere reactie op de tijdsgeest

Generaties vormen een ‘grondlaag’
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Bron: Miet Timmers, generatielink

Bron: Aart C; Bontekoning, 2012
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We onderscheiden 4 generaties (volgens de Nederlandse indeling)

60-74 jr

45-59 jr

30-44 jr

15-29 jr

Leeftijd

Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties: geen strikte scheiding
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Voorbeeld generatiefilmpjes

http://generatiebril.hogent.be/aan-de-slag/startend/generatiefilmpjes

‘generaties aan het werk’

http://generatiebril.hogent.be/aan-de-slag/startend/generatiefilmpjes
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We onderscheiden 4 generaties (volgens de Nederlandse indeling)

60-74 jr

45-59 jr

30-44 jr

15-29 jr

Leeftijd

Generaties - enkele ideaaltypische kenmerken

Op de volgende dia’s omschrijven we 
een aantal ‘typische’ kenmerken voor elke generatie.

Opgelet: zie het als ‘ideaaltypes’, niet als ‘stereotypes’
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1. Nog maar beperkt aanwezig op de arbeidsmarkt

2. Ervaring als een belangrijke troef

3. trots op transformerende kracht: veel bereikt!

4. Voelen zich vaak in het defensief gedrukt m.b.t. maatschappelijke thema’s 

(pensioenen, anciënniteit,…)

5. Hechten belang aan visie en inhoud

6. Willen (elkaar) overtuigen, vaak via (abstracte) discussies

7. Vinden leiding belangrijk, maar vaak allergie voor teveel autoriteit

8. Sociaal vaardig - handig in organisatiepolitiek

9. Statusgevoelig

10. Eerder serieus en beleefd (afwachtend, vaak wat afstandelijk)

11. Gericht op sfeer en samenhorigheid

12. Corrigeren (elkaar) voorzichtig

13. Andere generaties ervaren hun vaak als dominant

Ideaaltypische kenmerken 

Protestgeneratie (°1941- 1955) nu 60 tot 74 jaar

Sterke werkethiek

Respect vr hiërarchie  

Loyaal & 
plichtsbewust

Statusgevoelig

Erkenning  

1. Zal grote groep blijven op de arbeidsmarkt (‘langer werken’)

2. Plukten de vruchten democratisering hoger onderwijs

3. Vrouwen massaal op de arbeidsmarkt: tweeverdienersgezin als norm

4. Bescheiden (doe ‘gewoon’)

5. Verbindende generatie: zijn gericht op anderen

6. balanszoekers (team, organisatie, familie, werk/privé)

7. Oog voor diversiteit: benutten constructief verschillen

8. Vinden leiding nemen niet makkelijk

9. Delen verantwoordelijkheid voor samenwerken en doelrealisering

10. Focus op kwaliteit en professionaliteit

11. Eerder risico-avers (nadruk op wat bewezen heeft te werken)

12. Consciëntieus en kostenbewust

Ideaaltypische kenmerken 

Generatie X (°1956-1970) nu 45 tot 59 jaar Bescheiden & loyaal

Verbindend/consensus 
(procesgericht)

Balans

conflictvermijdend

Risico-avers
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1. kregen als kind veel kansen – maar: keuzestress

2. Eerste generatie studenten die ‘internationaal ging’

3. Soms ‘Me-generation’ genoemd

4. Zelfontplooiing is belangrijk: wat ze doen moet aansluiten bij wie ze 

zijn 

5. vaak de motor van verandering

6. brachten computer, internet, snelle communicatie op de werkvloer

7. Steken de “X-ers” soms voorbij op hiërarchisch vlak

8. Gericht op versnellen van besluitvormingsprocessen (‘pragmatisch’)

9. Ze leren continu, liefst al uitvoerend  (‘pragmatisch’)

10. Willen rechtstreekse feedback en direct verbeteren (‘pragmatisch’)

11. Weinig geduld

Ideaaltypische kenmerken 

Pragmatische generatie (°1971-1985) nu 30 tot 44 jaar

Ongeduld

Resultaat 
(taakgericht)

Vernieuwen

“Al doende”

versnellen

1. “Ketnet”-generatie - applausgeneratie

2. Veroorzaken ‘schok’ op de werkvloer

3. Hoge verwachtingen naar werkgever toe

4. Prioriteit  één in werk = goede combinatie arbeid en privéleven/gezin 

5. Hechten veel belang  aan sociale sfeer, carrièremogelijkheden, boeiende 

jobinhoud

6. Veel nood aan aangepaste feedback en ondersteuning

7. Communiceren veel en tegelijk: open, direct en informeel

8. Voelen zich gelijkwaardig: ze willen meteen kunnen meedoen

9. Slimste generatie op vlak van multimedia en dat weten ze ook

10. kunnen heel snel kennis en informatie opzoeken

11. Op het werk: sterkst groepsgericht - samen werken, samen lunchen, samen 

feesten

12. employee experience’ – is essentieel voor deze generatie

Ideaaltypische kenmerken 

Generatie Y (°1986-2000) nu 15 tot 29 jaar

Gelijkwaardig

mondig

Nood aan +FB

Sterk groepsgericht 
(‘genieten’ + ‘fun’)

Werk = balans + fun
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In de praktijk

Enkele tips

Pragmatische generatie 

(°1971-1985) nu 30 tot 44 jr

• Durven in conflict te gaan

• Kunnen cynisch worden bij gebrek aan steun en 
medewerking

• Oplossingsgericht: resultaat vaak belangrijker 
dan proces

1. Generaties hebben andere communicatiestijlen

Protestgeneratie (°1941- 1955) nu 60 tot 74 jaar

• Hoge bereidheid voor discussie en overleg

• Staan op eigen mening

• Punten en komma’s zijn belangrijk

• Niet altijd luistervaardig

• Voorzichtig in correcties naar elkaar

Generatie X (°1956-1970) nu 45 tot 59 jr

• Zoeken emotionele binding

• Willen constructief aan de slag met verschillen

• Vaak onderdrukkend conflictgedrag

Generatie Y 

(°1986-2000) nu 15 tot 29 jr

• Directe, rechtstreekse, informele communicatie

• Kritisch

• Voelen zich gelijkwaardige spreker, ook met 
hoger geplaatsten
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2. Motivatie - alle generaties willen:

(psychologisch contract)

• Respect & waardering

• Kansen krijgen om bij te dragen

• Gevoel tot de organisatie te behoren

Recent onderzoek KU Leuven (2014)

Niet veranderd

• ‘betaald werk is een zingevende en waardevolle’
• Belang extrinsieke aspecten van werk: 

salaris, arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectief

Wel (gedeeltelijk) veranderd

• Werk = basis voor persoonlijke ontplooiing (≈ 
verworven recht)

• Meer nadruk op intrinsieke aspecten van werk: 
kwaliteit, variatie, autonomie & uitdaging

Conclusie:
Over de tijd zijn we steeds 

meer van werk gaan 
verwachten:

én goed betaald werk
én interessant werk

én met leuke collega’s
Én met begripvolle LG
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2. Motivatie

Erkenning voor vroegere 
verwezenlijkingen 

Loopbaangesprek: jouw ervaring is 
belangrijk, hoe kunnen we ze inzetten?

Vrijheid – gelijkheid

Voorzichtig met feedback

Uitdaging – verantwoordelijkheid
(levensfase = prestatiefase)

‘zinvolle’ taken/opdracht
(levensfase = stabilisatiefase)

Ondersteuning door top / beleid 
(‘commitment’)

Uitdaging binnen duidelijke grenzen
‘onmiddellijk gelijkwaardig meedoen’

Veel positieve FB + ondersteuning
‘leren op het werk’

LG zorgt voor positieve 
werksfeer

(Verander)projecten

(Verbeter)projecten

3. Maak werk van communicatie tussen generaties

• Leer ‘generaties op de werkvloer’ elkaars 
handleiding kennen: wat vinden ze 
belangrijk, hoe willen ze behandeld 
worden, waar ergeren ze zich aan,…

• Breng zowel ‘kwaliteiten’ als 
‘irritaties/allergieën’ in beeld en 
debatteer erover.

• Laat generaties van hieruit elkaar helpen 
bij het bereiken van elkaar behoeften 
(begrip, compromissen,…)
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4. Reversed mentoring

Tip: Hou rekening met 
‘leerstijlen’ of 

‘leervoorkeuren’ van 
generaties

Klassiek peter/meterschap
‘jong’ leert van ‘ervaren’ 

= dik oké

Het kan nog beter!
Zorg dat ‘jong’ iets kan/mag/moet 

leren aan ‘ervaren’ collega
(formaliseer zonodig in POP)

5. Ga voor ‘generatiesensitief’ leiderschap

Wat alle medewerkers verwachten
Coaching, ondersteuning, luisterbereidheid, empathie, 
openheid, eerlijkheid en integriteit

Wat jonge medewerkers specifiek verwachten
• (veel) (constructieve) feedback die stimuleert & motiveert
• Autonomie maar met grenzen (geeft energie)
• Sturing, regels en heldere planning
• Stimuleren van goede samenwerking tussen collega’s
• Zorgen voor positieve werksfeer
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En wat met Generatie Y?

Enkele tips

Verloopcijfers in België 

Bron: Securex
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Verloopcijfers in België – per leeftijd 

Wat wil generatie Y?

Energieboosters

• Collegialiteit

teamwerk, contact, gezelligheid, waardering, positieve FB

• Vrijheid om zichzelf te zijn

eigen inbreng, transparantie, variatie, eigenaarschap

• Uitdaging

ontwikkeling, coaching, verantwoordelijkheid, 

vertrouwen, succes
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Wat wil generatie Y niet?

Energiekillers

• Sleur

routine, herhaling, eentonigheid, stilstand

• Bureaucratie

‘ja maar’, controle, geen vertrouwen

• Hiërarchie

niet jezelf kunnen zijn, formaliteit, verplichtingen

• Gebrek aan inlevingsvermogen

• Slechte faciliteiten

Oninspirerende werkplek, haperende ICT

Interesse gewekt en je wilt je verder verdiepen in 

het thema of met je team aan de slag rond dit 

thema? 

Surf naar www.generatiebril.be

Enkele voorbeelden van workshops

http://www.generatiebril.be/
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Aanbod?

Wat heeft de Generatiebril te 
bieden?

- advies, ondersteuning en 
consultancy

- Verzorgen van workshops in 
organisaties

- Train the trainer aanbod

An Vergison
Pascal Roskam
Steven Brandt
generatiebril@hogent.be

HoGent
Faculteit Mens & Welzijn 
Opleiding Sociaal Werk - personeelswerk 

contact

mailto:pascal.roskam@hogent.be

