De generatiedoolhof ontward
Nooit vonden we meer generaties op de werkvloer terug dan
vandaag. Baby boomers (geboren tussen 1964 en 1964), generatie
X (geboren tussen 1965 en 1980), generatie y (geboren tussen
1981 en 1995), en generatie z (of ‘linksters’, geboren na 1995)
zoeken vandaag allemaal hun plaats op de arbeidsmarkt.
Mensen die in deze verschillende tijdsperiodes geboren worden,
groeien op in verschillende omstandigheden; hun levens worden
gekenmerkt door andere belangrijke gebeurtenissen en andere
niveaus van economische groei.
Het is dan ook begrijpelijk dat werknemers die in verschillende
tijdsperiodes

opgroeien,

verschillende

waarden

hebben.

Hieronder vind je een aantal tips over hoe je kan omgaan met
deze verschillende generaties op de werkvloer.
1. Benadruk de verschillen niet té veel: ja, er zijn
verschillen tussen de verschillende generaties op de
werkvloer. Maar er bestaan ook heel wat stereotypes die
overdreven zijn, of gewoon fout zijn. De overtuiging dat 50plussers niet met een computer zouden kunnen werken is
bijvoorbeeld volledig achterhaald. Let daarom op dat je
nooit zomaar ‘aannames’ maakt over je collega’s die enkel
gebaseerd zijn op hun leeftijd!
2. Ken je collega’s: Misschien denk jij dat je oudere/jongere
collega’s heel anders zijn dan jijzelf, maar dit hoeft niet

per se zo te zijn! Neem daarom ook zeker de moeite om de
collega’s die een pak ouder of jonger zijn dan jij, te leren
kennen. Wie weet delen jullie wel die liefde voor sciencefictionfilms of houden jullie allebei van basketbal?
3. Wees een mentor/mentee: oudere werknemers zijn vaak ook
diegenen met de meeste anciënniteit in de functie of in het
bedrijf. Ze kunnen jongere, minder ervaren werknemers dus
heel wat bijbrengen. Indien beide partijen hiervoor open
staan, kan een mentor-relatie voor beide kanten heel wat
opbrengen: de jonge werknemer leert immers ontzettend
veel nuttige (en vaak ongeschreven) kennis bij, en de oudere
werknemer krijgt een extra verantwoordelijkheid maar ook
erkenning en waardering voor de vele bijdragen die hij/zij in
de afgelopen jaren leverde aan de organisatie.
4. Respecteer de verschillen: zijn er collega’s waarvan je
(door met hen samen te werken of te babbelen) weet dat zij
echt heel andere waarden hebben dan jijzelf? Toon dan ook
respect voor deze waarden! Verschillende visies kunnen de
werkvloer namelijk enorm verrijken, en wanneer er niet
enkel wederzijds respect maar ook interesse bestaat in
elkaars visies en waarden, kan je hier ontzettend veel uit
leren.

