
2/07/2009

Intergenerationele samenwerking



1. Overzicht

1. Context

2. … en bij ons?

3. Ons beleid 3 paden:
3.1 Aan de slag
3.2 Samen aan de slag
3.3 Langer aan de slag

4. Uitdagingen voor de toekomst

2



2. Context
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• Demografische shift:

2000: 120/100
2010: 99/100
2020: 85/100
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Voor het eerst werken 5 generaties zij aan zij

Protest 
generatie Generatie X Pragmatische 

generatie Generatie Y Generatie Z

1940 2010200019901980197019601950

* Nederlandse generatie-indeling

*



3. … en bij ons?
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www.despoorw
egenwervenaa

n.be

Onze war for 
talent



§ 32 focusgroepen 
§ +/- 12 deelnemers

§ 3 thema’s:
§ Onthaal
§ Samenwerking
§ Combinatie Werk-Privé

§ Conclusies:
§ Welke vormen van diversiteit leven op de werkvloer?
§ Hoe staan die in verband met de 3 thema’s
§ Aanbevelingen per thema 
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Focusgroepen diversiteit (2007-2008)
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We kunnen van 
elkaar leren

Oudere werknemers 
voelen zich 

voorbijgestreefd

Er is sprake van 
een 

generatieconflict

Oudere werknemers 
kunnen de sociale 

integratie van nieuwe 
medewerkers 
bevorderen

Anciens zijn 
vertrouwd met de 

manier van werken, 
de lokale gewoonten

Jonge medewerkers hebben 
nieuwe werkmethoden 

aangeleerd, kunnen beter met 
de computer werken

Oudere werknemers 
worden ontzien, wat het 
moeilijk maakt voor de 

jongeren

Jonge 
medewerkers 
hebben een 

moderne visie

Er is een gebrek 
aan respect voor 

de anciens

Werknemers 
roesten vast als ze 

ouder worden

Soms wil men zijn 
kennis niet delen 

uit schrik

Anciens nemen 
onbewust de rol 
van peter/meter 

op zich

Getuige-
nissen van 
anciens zijn 

nuttig

De jongeren 
denken dat ze het 

al kunnen

Een evenredige 
leeftijdsmix is fijn



Thema Aanbeveling

Onthaal Peter/meterschap / mentorship, 
anciens als contactpersonen op eerste 
werkdag, getuigenissen, monitoring, 
coaching Samenwerking Teams samenstellen met een gezonde 
leeftijdsmix, wederzijds leren 
stimuleren, kennismanagement, 
teamgeest en werksfeer bevorderenCombinatie werk-privé Maatregelen om te ‘ontzien’ zijn goed, 
maar niet enkel voorbehouden voor 
oudere werknemers
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Aan de slag

Samen aan de slag
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Langer aan de slag

3. Ons beleid – 3 paden



3.1 Aan de slag
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We werken aan een evenredige leeftijdsmix door …

Campagnebeelden

Jobbeurzen 

Refer a friend



§ … en:
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Samenwerkingsverbanden

Vooropleiding

Telefonische screening

Voorbereidend cursusmateriaal



3.2 Samen aan de slag

§ We werken aan een goede samenwerking door het waarderen van 
elkaars talent …
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Getuigenissen

Mentorship

Monitoring / coaching



§ … en …
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Interne communicatie



§ … en:

§ Reactieve / proactieve sensibilisatiesessie van ½ dag / 1 dag
§ Interactieve oefeningen en opdrachten die de deelnemers confronteren met 

vooroordelen, stereotypen en mechanismen van uitsluiting en hen de kans 
geven uit het stereotype rollenpatroon te treden 

§ Teamdebat
§ Eventueel aangevuld met individuele / teamcoaching
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Teamsessies



3.3 Langer aan de slag

§ We willen ieders talent zo lang mogelijk benutten:

§ Doel: overdracht kennis en knowhow
§ Wat: update cursusmateriaal + opleiding geven
§ Motivatie: niet klaar voor pensioen, zin om kennis te delen, sociaal aspect
§ Hoe: infosessie, matching met een passende ‘missie’, 2 à 3 dagen / week, 3 

maanden tot 1 jaar
§ 1ste golf: 15-tal personeelsleden
§ Toekomst: meer en meer interesse van op het terrein
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Wedertewerkstelling

Loopbaanonderbreking - zware beroepen

Project ‘gepensioneerde met expertise’



4. Uitdagingen voor de toekomst
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Wederzijds leren

Ontwikkelen vs ontzien

NWOW


