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Herkenbaar?

Hier zijn vier vormen met de vraag: 

‘Hoe ziet de leeftijdsopbouw in uw bedrijf uit?’ 

Personeelsopbouw bedrijf

Snelle groei Langzame groei Gelijke groei Gelijke toe- en afname



Leeftijdsbewust personeelsbeleid =
onderdeel van strategisch beleid

✓ Wat betekent dat voor de inhoud van het werk?

✓ Wat betekent dat voor de hoeveelheid werk?

✓ Hoe past het huidige personeelsbestand in de 
nieuwe plannen?

✓ Mogelijkheden:
a. omscholen, bijscholen
b. (zij) instroom
c. uitstroom

✓ Is deze doelstelling en visie bekend onder het 
personeel?

✓ Kunnen werknemers nadenken over kansen in de 
toekomstige organisatie?

✓ Mogen werknemers zich bijscholen?

✓ Hoe kun je werknemers werven? 

Waar wil het bedrijf staan over 3/5 jr? Is er een heldere doelstelling en visie?



Jonge en oudere werknemersJongere en oudere werknemers

Generaties
Baby Boomers
1946 – 1964

Generatie X
1965 - 1979

Generatie Y
1980 - 1994

Generatie Z
1995 - 2012







Werkethiek en houding?

Baby Boomers
1946 – 1964

Workaholics, leven om 
te werken, 

aanwezigheid is 
belangrijk

Generatie X
1965 – 1979

Meer project-
georiënteerd, je wordt 
betaald om een klus te 

klaren

Generatie Y
1980 – 1994

Handige werkers, 
maar geen 

overwerkers, werk als 
‘gig’ werk financiert je 

leven

Generatie Z
1995 – 2012

Slimme werkers, 
werken wanneer het 
nodig is, van werken 

word je beter/slimmer



Stijl van leidinggeven

Baby Boomers
1946 – 1964

Platte hiërarchie, 
democratisch, 

menselijk, gelijke 
kansen, vriendelijk

Generatie X
1965 – 1979

Functioneel, efficiënt, 
snel en flexibel, 

informeel, toegang tot 
de leiding, toegang tot 

informatie

Generatie Y
1980 – 1994

Samenwerkend, 
oplossingsgericht, 

creatief, divers, 
flexibele, continue 

feedback

Generatie Z
1995 – 2012

Kleine wendbare 
organisaties, 

netwerken, eigen 
verantwoordelijkheid in 

een veilige omgeving



Communicatiestijlen?

Baby Boomers
1946 – 1964

Diplomatiek, face-to-
face, lichaamstaal is 

belangrijk, consensus 
nastreven, dingen 

‘uitpraten’

Generatie X
1965 – 1979

Direct, feitelijk, 
informeel, 

resultaatgedreven, 
vaak en snel 

informatie delen

Generatie Y
1980 – 1994

Positief, open, visueel, 
gevoelig voor ‘fun’ 

elementen (emoji’s en 
memes)

Generatie Z
1995 – 2012

Efficiënt, beleefd, 
doelgericht, 

razendsnel, altijd en 
overal



Gevolgen

- Beperkte 
kennisoverdracht
- Niet willen overnemen 
van extra taken
- Conflicten
- Geen optimale 
communicatie

- Niet aanpassen
- Moeilijk omgaan met 
veranderingen

- Voortijdige uitstroom 
- Personeelsbestand 
vergrijst
- Innovatief vermogen 
wordt lager

Voor de samenwerking en de personele bezetting
- Geen verbinding
- Niet gewaardeerd 
voelen
- Verlies van 
betrokkenheid



Tot slot een relativering van het voorgaande. Janka Stoker(2017) verklaart echter dat 
generatie denken hoe leuk ook, wetenschappelijk niet aangetoond kan worden. Vanuit haar 
leiderschapsstudies stelt ze dat er geen steekhoudende theorieën over generatieverschillen 
zijn. Waar het om gaat is dat op individueel niveau leeftijd belangrijk is; op generatieniveau 
verklaart het niet veel.
Stoker: "Door populaire managementgoeroes wordt makkelijk gezegd: we moeten het 
helemaal anders doen. Die millennials (generatie Y en Z) hebben een ander soort 
leiderschap nodig. Als wetenschapper kijk ik naar onderzoek: wat weten we hier nou over? 
Simpel: we weten dat het onzin is. Je kunt daarom beter onderzoek doen naar de 
ontwikkeling gedurende de levensperiode (je hebt misschien andere leiderschapsbehoeftes 
op je 25e dan op je 50e), in plaats van naar verschillen tussen generaties.
Stoker deed onderzoek naar het effect van de invoering van zelfsturende teams op 
individuen. Daaruit bleek dat mensen die net in een team zaten, zoals jongeren, meer 
behoefte hadden aan sturing. "Dat is logisch. Die starten net met werken en denken: vertel 
me eerst maar even duidelijk wat ik moet doen." Effectief leiderschap is dus eerder een 
individuele kwestie. Met een generatie-eigenschap heeft het weinig te maken.

Stoker, J. (2017). Hebben millennials andere leiders nodig. Onzin!

https://www.trouw.nl/nieuws/we-labelen-mensen-omdat-het-zo-makkelijk-is~bb11c8af/

https://www.trouw.nl/nieuws/we-labelen-mensen-omdat-het-zo-makkelijk-is~bb11c8af/


Wat motiveert mensen?Wat motiveert mensen? 

Persoonlijke aandacht
Zelfstandig keuzes 

kunnen maken 
Medewerkers inzetten 

op hun talent
Afwisselend werk

Maatwerk: haalbare 
opdrachten of juist 

uitdagen 

Positieve 
bedrijfscultuur: fouten 

maken mag => leren 
we van

Werkomgeving 
“aangenaam” maken

Voor jongeren: inzetten 
op gamification

Consistent beleid Job-carving (taak eraf)
Taken verwisselen en 

of taken erbij

Oud leert jong in 
(kennis en 

vaardigheden)

Jong leert oud in 
(omgaan met digitale 

tools, computergebruik 
en telefoon)

Zinvolle 
werkzaamheden

Tips



Wat helpt voor alle generaties? 

1. Arbeidsinhoud: het soort van taken dat medewerkers moeten verrichten, de mogelijkheden die het 

werk biedt om iets bij te leren, de ruimte die men krijgt om zelf de werkwijze te bepalen of mee essentiële 

beslissingen over het werk te nemen.

2. Arbeidsomstandigheden: omgevingsfactoren tijdens het werk, de lichamelijke belasting die met de 

uitvoering van het werk gepaard gaat, de mate van veiligheid en bescherming tegen ongevallen.

3. Arbeidsvoorwaarden: afgesproken regelingen waaronder de arbeid moet worden gepresteerd. Dit 

slaat niet alleen op de verloning in ruil voor de arbeidsprestatie, maar ook op de arbeidstijden, de 

contractvorm, de opleidings- of promotiemogelijkheden.

4. Arbeidsverhoudingen: sociale klimaat in de onderneming, de mogelijkheden tot inspraak en 

medezeggenschap, de onderwerpen die daarbij aan bod komen en de wijze waarop deze verhoudingen 

gestalte krijgen.



Voorwaarde voor succes: Leiding van het bedrijf ondersteunt strategisch personeelsbeleid!

Vakmanschap; Inhoudelijk, zinvol en afwisselend werk (1) 

Autonomie in het werk (1)

Aandacht voor laaggeletterdheid en digitale vaardigheden (3)

Deeltijdwerk, flexibele begin – en eindtijden (3)

Scholing en loopbaanmogelijkheden aanbieden (3)

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren (3)

Een positieve bedrijfscultuur met gelijkwaardigheid als basis (4)

Situationeel leiderschap (4)

Leercultuur, ruimte om te leren en fouten te mogen maken (4) 

Betrokkenheid en verbinding (4)

Wat helpt voor alle generaties? 



Interventies 

Onderzoek welke knelpunten er zijn? En prioriteer.

FNV kan met u samenwerken op eerder genoemde interventies en 
biedt kosteloze sectoroverstijgende loopbaanondersteuning.

Of zoek andere partijen die je daarbij kunnen ondersteunen, 
waaronder SPDI en hun partners.



Conclusie


