Beter

samenwerken door
de Generatiebril
Met de Generatiebril willen Pascal Roskam
en zijn collega’s van de Hogeschool Gent
meerwaarde creëren in organisaties door
hen beter te laten omgaan met leeftijdsverschillen op de werkvloer.
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Toen ik voor het eerst door
een student in een schrijven
werd aangesproken met ‘Hoi,
Pascal’ verschoot ik even.

Tijdsgeest
Gezien verschillende generaties in een
andere tijdsgeest opgroeien en opgevoed
worden, vertalen mensen hun waarden
in verschillend gedrag. Die tijdsgeest is
een sleutelconcept in het generatiedenken. In een eerste fase van ons leven,
vanaf onze geboorte tot pakweg ons vijftiende levensjaar, krijgen we onbewust
de aspecten van de heersende tijdsgeest
mee via onze opvoeding. Op het einde
van die fase groeit de bewustwording dat
niet alles wat we leerden zaligmakend
is en dat we zaken kunnen veranderen.
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Dat gebeurt dan in de tweede fase van

diversiteit. Men ging in de leer bij de Ne-

vijftien jaar. Het is de formatieve fase.

derlandse psycholoog Aart Bontekoning,

Pascal Roskam: “Daar vorm je je genera-

die op het onderwerp doctoreerde: “We

tie-identiteit. Samen met je leeftijdsgeno-

baseerden ons op generatiegroepen van

ten reageer je op de bestaande tijdsgeest.

15 jaar (zie kader pag. 24). Daar bleek heel

In die zin doe je aan cultuurvernieuwing.

wat consensus over, al betreft het eerder

Maatschappelijke gebeurtenissen —

sociale theorieën dan evidence based

denk aan een oorlog of vandaag de co-

onderbouwde praktijken.”

ronacrisis — hebben een sterke invloed
op elke generatie. Het is deze tijdsgeest

Waarden

die een belangrijk effect heeft op gene-

Pascal Roskam en zijn team gingen uit

raties. Denk aan hoe het er veertig jaar

van Amerikaans onderzoek, waaruit

geleden aan toeging in de lagere school.

bleek dat generaties niet verschillen op

We kunnen de opvoeding van toen om-

het vlak van waarden. Op de werkvloer

schrijven als hiërarchisch. De leraar was

gaat het over waarden als respect, erken-

de baas. Stilzitten en zwijgen was wat

ning en waardering, weet de lector: “Toch

er verwacht werd. Ook thuis waren de

komt het geregeld tot spanningen tussen

zaken wat ze waren omdat de ouders het

Definitie van het begrip
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PASCAL ROSKAM, LECTOR HRM
HOGESCHOOL GENT
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plaats en werken ze aan projecten. Zo
wordt hun mondigheid en het uiten van
hun mening gestimuleerd. Het leidt tot

Generaties begrijpen als stap
naar diversiteit

verschillende mensen die elkaar op de
werkvloer ontmoeten.

De ervaring leert Pascal Roskam en zijn team dat de
Generatiebril een grote bereidheid tot dialoog en meer

Levensfases en generaties

tolerantie voor individuele verschillen tussen mensen

In leeftijdsgebonden diversiteit spelen

met zich meebrengt.

twee aspecten, weet Pascal Roskam. Het
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dat een twintiger van vandaag ongeveer

clustering van cohorten die gekenmerkt worden door

hetzelfde gedrag vertoont als een twin-

een specifieke historische ligging en door gemeenschap-

tiger van dertig jaar geleden. Daarom

pelijke kenmerken op individueel en gemeenschappelijk

herkennen we ons in onze kinderen. “Een

niveau. Voor Vlaanderen gebruikt de Generatiebril vol-

bepaald gedrag hoort bij een bepaalde

gende benamingen:

leeftijd.”

•

De Protestgeneratie of Babyboomers (°1940-1955)

Daarnaast is er het generatie-effect. Dit is

•

De Generatie X (°1956-1970)

het resultaat van de tijdsgeest die gene-

•

De Pragmatische Generatie (°1970-1985)

raties in hun jeugd meekregen. Een twin-

•

De Generatie Y of Millenials (°1985-2000)

tiger van vandaag zal op bepaalde aspec-

•

De Generatie Z (°2000-2015)

ten dus ander gedrag vertonen dan een
twintiger van dertig jaar geleden. Pascal

Angelsaksisch

Roskam: “Denk aan van job veranderen.

Dat het gegeven niet wetenschappelijk vastligt, bewijzen

Onze ouders spraken nog van life time

afwijkende versies van de generatie-indeling. In Engels-

employment. Vandaag wordt van werk-

talige managementliteratuur wordt verwezen naar de

gever veranderen geaccepteerd en zelfs

indeling van Howe en Strauss. Zij nemen ongeveer 20

aangemoedigd. Dat zien we in onze work-

jaar om een generatie af te bakenen:

shops. Millennials geven zelf aan dat ze

•

Baby Boom Generation (°1943-1960)

weinig werkgevers- en merkentrouw aan

•

Generation X (°1961-1981)

de dag leggen. Uiteraard moet je met al

•

Millennial Generation (°1982-2004)

deze bedenkingen voorzichtig zijn, want

•

Homeland Generation (°2005-2025)

mensen zijn meer dan alleen maar het
product van hun tijdsgeest en levensfase.
Er is ook nog steeds de persoonlijkheid.”
Naar de praktijk

gelijkenissen (waarden) en verschillen

Pascal Roskam vraagt aan ondernemers

Op de website van De Generatiebril staan

(gedrag) tussen generaties. Dit doen we

om werk te maken van communicatie

workshops die bedrijven zelf kunnen

door mensen in generatiegroepen oefe-

tussen de generaties. Collega’s moeten

organiseren. Maar op aangeven van het

ningen te laten maken, waarbij ze span-
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sen van de Hogeschool Gent zelf de boer

oud. Bewustwording en bespreking van

Door zowel de kwaliteiten als de irritaties

op. “Door onze workshops aan bedrijven

die aspecten leiden tot een beter begrip

en allergieën in beeld te brengen en

aan te bieden, leerden we zelf nog meer

van elkaars ‘handleiding’. Het ontmijnt

erover te debatteren, kunnen de verschil-

over de generatiediversiteit. We probe-

de kleine irritaties en leidt op die manier

lende generaties begrip opbrengen voor

ren deelnemers inzichten te geven in de

tot een betere en snellere samenwerking.

elkaar en compromissen sluiten.◼

Het is daarom een zeer positief project.”
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