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Elke nieuwe generatie ‘weet’ intuïtief 
wat niet meer vitaal is in de haar 
omringende cultuur en heeft de drang 
om precies daar, op dat niet vitale deel, 
te willen vernieuwen.

METHODIEK

GEnERATIES In ORGAnISATIES:  
lEREn VAn VERSCHIllEn En 
DuuRzAAM SAMEn WERKEn

Dit artikel is een verkorte en bewerkte versie van het artikel met 
dezelfde titel, eerder verschenen in het tijdschrift voor Thema 
Gecentreerde Interactie, nr. 28, september 2013.

1. Inleiding
In een senioren project dat ik uitvoerde, kregen vijf medewerkers 
van 58 jaar en ouder van hun leidinggevende de gelegenheid na 
te denken over de rol van werk in hun leven nu en in de nabije 
toekomst. Doel van het traject was tweeledig: op individueel 
niveau ontwikkeling van een loopbaanplan voor de komende 
jaren en op collectief niveau vormen vinden om wijsheid, 
ervaring en expertise van deze senior-medewerkers in te zetten 
voor de ontwikkeling van jongere medewerkers en van team en 
afdeling. 
Aan het einde van het traject was het eerste doel zonder meer 
gehaald; tegelijkertijd aan doel twee werken lukte niet. In het 
evaluatiegesprek zei de leidinggevende: ‘Dit kan ik niet alleen, 
ik ga P&O vragen mee te denken hoe ook dat tweede doel te 
behalen. Mijn ervaringen met dit traject wil ik ook delen met 
collega leidinggevenden. Probleem is alleen dat we nu midden 
in een reorganisatie zitten en dat er weinig aandacht is voor dit 
belangrijke lange termijn doel’.
Dit laatste hoor ik vaker in organisaties waar ik als teamcoach 
werk en leidinggevenden begeleid in hun rol en verantwoor-
delijkheid. De dagelijkse hectiek van het werk, de snelheid en 
vaak ook de onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen vragen 
veel aandacht van hen. Zij moeten opereren in het spanningsveld 
tussen kortetermijnoplossingen vinden en langetermijnvisie 
ontwikkelen. De keus van deze leidinggevende om zowel op de 
korte als ook op de lange termijn te willen werken aan duurzame 
inzetbaarheid van oudere medewerkers is mijns inziens geen 
algemeen goed in organisaties. Het onderliggende probleem dat 
hij wil aanpakken is wel in veel organisaties herkenbaar en zeer 
actueel, namelijk het aantal oudere werknemers neemt toe en het 
aantal jongere medewerkers neemt af.

In mijn werk ontmoet ik leidinggevenden die vraagstukken 
benoemen die hiermee samenhangen en die medewerkers van 
alle generaties betreffen, bijvoorbeeld: 
l Onze leidinggevenden tussen de 30 en 40 jaar komen niet of
 nauwelijks uit de verf, hoe komt dat en wat moeten we doen? 
l We hebben medewerkers van begin 30 (soms nog jonger)
 met stressklachten en dreigende burn-out. Wat speelt hier en
 hoe kunnen we daar mee omgaan?
l Hoe houden we onze oudere medewerkers gemotiveerd aan
 het werk? Investeren we in kennisdeling tussen oud en jong 
 of gaan we voor demotie?
l De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 50+ en 
 jonge instroom is er nauwelijks. Wat kan ik als werkgever
 doen om hen mee te nemen in alle veranderingen en wat kan
 ik van hen vragen? 
l Wat kunnen we doen om de jongere medewerkers voor 
 langere tijd aan de organisatie te binden? 

Als we dieper op deze vraagstukken ingaan kunnen we twee 
niveaus onderscheiden. Enerzijds het concrete vraagstuk en de 

behoefte aan een concrete oplossing. Anderzijds de zoektocht 
naar willen begrijpen wat er gebeurt en op een dieper liggend 
niveau zoeken naar de betekenis ervan. 
Een manier om beter te begrijpen wat er gebeurt is om deze 
vraagstukken te benaderen vanuit het generatieperspectief. Dit 
perspectief geeft ons een bril die ons anders laat kijken naar wat 
er gebeurt. Als we ons realiseren dat generaties in potentie een 
belangrijke bron van innovatie (kunnen) zijn, is het interessant 
te onderzoeken hoe generatiediversiteit kan bijdragen aan 
organisatieontwikkelingen. Met dit artikel nodig ik u uit die 
generatiebril op te zetten. 
In  hoofdstuk 2 ga ik nader in op generaties: wat zijn dat, hoe 
manifesteren zij zich en welke rol vervullen zij in organisaties? 
In hoofdstuk 3 verbind ik het generatieperspectief met het 
systeem en de methode van Thema Gecentreerde Interactie 
(TGI). Ik beschrijf welke stappen we kunnen zetten om 
bewustwording van generatiediversiteit te bevorderen én 
effectief te maken. Ik rond in hoofdstuk 4 af met duurzaam 
leren van verschillen.

2. Generaties kunnen in potentie een 
belangrijke bron van innovatie zijn
Aart Bontekoning heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar 
generaties en hun vermogen tot innovatie. In zijn proefschrift 
(2007) legt hij verbanden tussen de generatieleer en cultuur-
ontwikkeling in organisaties. Zijn belangrijkste conclusie is, 
kort en bondig geformuleerd, dat generaties cultuurvernieuwers 
zijn van sociale systemen, iedere levensfase opnieuw.  

2.1 Wat zijn generaties?
Generaties ontstaan op breukvlakken in de tijd. Onder invloed 
van veranderende economische omstandigheden, een crisis of 
andere ingrijpende gebeurtenissen ontstaat een andere tijdgeest, 
een spontaan en onbewust proces. Uit onderzoek (Becker e.a.) 
blijkt dat de invloed van die veranderende omstandigheden 
het grootst is in onze formatieve jaren (tussen het 10e en 25ste 
levensjaar) en dan de meest blijvende impact heeft op de 
vorming van ons wereldbeeld, onze drijfveren, waarden, denk- 
en gedragspatronen. Een nieuwe generatie deelt diezelfde 
tijdgeest, zij leeft en gedraagt zich ernaar. Aanvankelijk 

merkbaar binnen het gezin, later op school en in het werk in 
organisaties. Elke nieuwe generatie ‘weet’ intuïtief wat niet meer 
vitaal is in de haar omringende cultuur en heeft de drang om 
precies daar, op dat niet vitale deel, te willen vernieuwen. Het is 
te beschouwen als een intuïtieve reactie op verouderde patronen. 
Deze vernieuwingsdrang komt uit henzelf voort en vormt een 
potentiële bron van innovatie. Samengevat: een generatie is een 
groep (leef)tijdgenoten met:
l een gedeelde beleving van de hen omringende cultuur;
l een gedeelde reactie in de vorm van spontane vernieuwings-
 impulsen;
l een gedeelde ontwikkeling, mentaal, emotioneel en fysiek
 afgestemd op hun evolutionaire rol (Bontekoning, 2010).
Iedere generatie heeft steun van de andere nodig om haar 
evolutionaire rol goed te kunnen vervullen. 
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In organisaties vormen generaties subculturele lagen die met 
elkaar opvattingen, waarden en werkwijzen delen. Elke vijftien 
jaar ‘ontstaan’ nieuwe generaties senioren, leiders, medioren 
en junioren. Synchroon schuiven ze door naar hun volgende 
levensfase en vernieuwen daarmee de omringende cultuur 
fundamenteel. Naarmate zij ouder worden vergroot hun 
beïnvloedingsgebied. Deze sociale evolutie via elkaar 
opvolgende generaties is een doorgaand vanzelfsprekend proces 
dat zich onder onze ogen afspeelt en dat we vaak niet op die 
manier herkennen (Bontekoning 2010).

Dit laatste heeft mij vanaf het moment dat ik mij ging verdiepen 
in generaties enorm getriggerd. En dan vooral de combinatie 
van hun intuïtieve vermogen tot innovatie versus het moeilijk 
herkenbare ervan. Hoe kan iets vernieuwends zo moeilijk 
herkenbaar zijn? En wat moet er gebeuren om het zichtbaar 
te maken? Om antwoord te geven op de laatste vraag, is het 
allereerst belangrijk te weten welke generaties we kunnen 
onderscheiden en wat hun specifieke innovatievermogen is. Wat 
speelde er in hun formatieve periode en welke invloed heeft dat 
op hun werken-de leven? 

2.2 Vier generaties in organisaties
Op dit moment zijn er vier generaties werkzaam in organisaties, 
te weten de Protestgeneratie, generatie X, de Pragmatische 
generatie en generatie Y. 

 GENERATIE GEBOORTEJAREN ROL NU IN 
   ORGANISATIE
 Protestgeneratie 1940 - 1955 Senioren
 Generatie X 1955 - 1970 Leiders
 Pragmatische Generatie 1970 - 1985 Medioren 
 Generatie Y 1985 - 2000 Junioren

Figuur 1

2.2.1 De Protestgeneratie
De Protestgeneratie groeit op in de jaren na de Tweede Wereld-
oorlog en breekt de maatschappelijke orde van kerk, staat en 
gezin open door veelvuldig protesteren en provoceren. Solidair 
in de strijd brengen zij een democratiseringsproces op gang 
waar alle generaties na hen profijt van hebben (denk aan ons 
beroemde poldermodel). Zij concretiseert haar idealen, het kán 
anders en het móet anders. Veel van hen vervullen nu de rol van 
senior-professional en nemen in toenemende mate afscheid van 
hun leidinggevende rol. 
Kernwoorden: idealen en onderlinge solidariteit.

2.2.2 Generatie X
Generatie X heeft haar formatieve jaren in een periode van (olie)
crisis, bezuinigingen, werkloosheid en studiestops en leert daar-
door goed omgaan met beperkingen op het gebied van werk 
en ontplooiing. Zij gaat voor inhoudelijke doorontwikkeling 
van wat is opengebroken door de protestgeneratie gericht 
op kwaliteit: kwaliteit van mensen (diversiteit), van processen 
en professies. Als leidinggevende staat generatie X coachend 
tussen de mensen, neemt besluiten door meer perspectieven 
daarin te betrekken en focust op ‘wat werkt’.
Kernwoorden: verbinding van mensen en processen

2.2.3 De Pragmatische Generatie
De Pragmatische generatie is vooral gevormd door de no-
nonsense tijdgeest van de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Zij gaat voor snelheid en efficiency. Professionalisering van 
mensen en processen (ontwikkeld door generatie X) analyseert 
zij kritisch, functioneel en rationeel. Zij leren aan de 
dagelijks praktijk en kunnen (besluitvormings)processen 

versnellen. Zij bouwt krachtige kennisnetwerken en geniet van 
directe invloed en korte lijnen. Deze generatie lijkt het meeste 
last te hebben van de bestaande organisatiecultuur waardoor 
hun vitale vernieuwingskracht nog niet altijd tot ontwikkeling 
komt. Zij passen zich eerder aan dan dat ze excelleren.
Kernwoorden: doelgericht en interactief

2.2.4 Generatie Y
Generatie Y stapt als nieuwe junior zelfbewust de organisatie 
in. Hun opvoeding kenmerkt zich door veel mogelijkheden en 
ouders die hen ruimte geven voor inspraak en onderhandeling. 
Organisaties zien zij niet als een begrensd systeem maar als een 
plaats waar ze met anderen in een gezellige werksfeer zinvol 
werk doen. Deze generatie wil graag direct volledig meedoen 
en gaat voorbij aan oude grenzen van hiërarchie, macht en 
anciënniteit in werkervaring. Ontplooiing gebeurt in interactie 
met anderen en in interculturele netwerken. Deze generatie lijkt 
heel zelfstandig, zelfredzaam en grenzeloos, maar hun behoefte 
aan een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, is groot. 
Kernwoorden: zelfbewust en netwerken

3. Intergenerationeel samenwerken: 
investeer en pluk de vruchten
Nu we weten dat elke generatie een belangrijke bron van 
innovatie kan zijn en in staat is de bestaande organisatie-
cultuur op te frissen, rijst de vraag of dit ook werkelijk gebeurt. 
En wat we kunnen doen om die innovatiekrachten zo maximaal 
mogelijk te benutten. Ik zie vier belangrijke mogelijkheden 
en gebruik het systeem en de methode van TGI systeem als 
referentiekader en handvat. 

Bewustwording van het eigene van elke generatie lijkt me een 
belangrijke eerste stap. Een samenwerkingscultuur creëren 
waarin alle generaties tot hun recht komen, vraagt inspanning 
en bereidheid te leren van elkaar. Kramer beschrijft cultuur als 
de verborgen dimensie die zichtbaar en voelbaar wordt in de 
interactie tussen mensen. ‘Cultuur is geen eindproduct’ schrijft 
zij, ‘maar een voortdurend proces van betekenisgeving dat 
beïnvloed wordt door alle contacten die mensen hebben. 
Samenwerking tussen cultureel vreemden roep vragen en 
emoties op, want wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor 
de ander onwenselijk’ (Kramer, 2009). Leren omgaan met 
diversiteit een tweede stap.

Het werk is bij uitstek de plaats waar verschillende generaties 
elkaar tegenkomen en dagelijks met elkaar in interactie gaan 
(Hogenbirk, 2011). Dit sluit aan bij Bontekoning (2010) die 
stelt dat generaties hun innovatieve rol pas werkelijk kunnen 
vervullen in interactie met anderen. En dat de kwaliteit van 
de interactie tussen de generaties invloed heeft op het tempo 
en de mate waarin de vernieuwende effecten doordringen in 
de bestaande cultuur. Het is niet moeilijk voor te stellen dat
generaties elkaar niet vanzelfsprekend begrijpen, omdat 
andere drijfveren en waarden hun vernieuwingsdrang typeren. 
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Bevorderen dat de kwaliteit van de interacties tussen de 
generaties verbetert, is een derde stap.
Generaties hebben elkaar nodig, niet alleen om zelf tot bloei 
te komen, maar ook om de teameffectiviteit te maximaliseren. 
Dit betreft de resultaten die behaald moeten worden alsook 
het creëren van duurzame samenwerkingsrelaties in een 
voortdurend verbeterproces. 
Dit proces moet gestuurd en geleid worden. Leiding geven 
aan generaties betekent vanuit een integrale blik met elkaar 
aan oplossingen van organisatievraagstukken werken. En 
zelfsturing van elke generatie aanmoedigen, een vierde stap.

3.1. Versterk generatie-bewustzijn
Het vierfactorenmodel van TGI dat methodisch houvast 
biedt voor het ‘vergroten van de capaciteit om onszelf te 
heroriënteren en als onderdeel te zien van een groter geheel’ 
(Stevens, 2011) biedt mijns inziens niet alleen aanknopings-
punten voor het waarnemen van generaties en hun intuïtieve 
vernieuwingsdrang. Het biedt ook mogelijkheden om inter-
generationeel samenwerken te bevorderen. De vernieuwings-
drang van elke generatie (zoals beschreven in 2) heb ik in het 
vierfactorenmodel geplaatst door te benoemen wat volgens 
mij de dominante oriëntatie van elke generatie is en ook welke 
factor of verbinding tussen factoren het meest onderbelicht is. 
Het hierna volgende is het resultaat van dit denk- en zoekproces 
tot nu toe.

Voor de lezer die niet bekend is met TGI verwijs ik naar figuur 2 met een korte 
uitleg van het vier factorenmodel. Voor uitgebreide informatie over TGI verwijs 
ik naar de literatuur.

Figuur 2: het vierfactorenmodel van TGI

In een schema ziet het resultaat er als volgt uit: 

 Generatie Kernwoorden In 4F model Onderbelicht
  vernieuwingsdrang van TGI 
 

 Protest- Idealen verwezenlijken Globe - Wij Ik - Ik: contact
 generatie in onderlinge  met persoonlijke  
  solidariteit   binnenwereld
 

 Generatie X Verbinding en Wij - Het  Ik - Het: profile-   
  bevorderen kwaliteit  ren in rol en   
    verantwoor-
    delijkheid
  

 Pragmatische Doelgericht en  Het - Ik - Wij Ik - Wij: investe-
 generatie interactief  ren in diepere   
    lagen van het
    samenwerkings-
    proces
 

 Generatie Y Zelfbewust en Ik - Wij  Ik - Globe: zich
  netwerken   leren verbinden
    met het waarde-
    volle van het
    grotere geheel

Figuur 3: 4 generaties in het vierfactorenmodel van TGI

De heroriëntatie met behulp van het vierfactorenmodel laat 
zien dat elke generatie op eigen wijze deel is van een groter 
geheel en dat de intuïtieve vernieuwingsimpulsen elkaar in een 
dy-namische balans lijken op te volgen. Kern van het dynamisch 
balanceren is dat ieder factor of as tussen factoren afwisselend 
aandacht krijgt om levendigheid en creativiteit in leren en 
samenwerken te bevorderen. Bewustzijn dat de vier 
generaties ieder een unieke bijdrage kunnen leveren aan 
levendige samenwerkingsprocessen gaat vooraf aan het 
leren van die verschillen.

3.2. Bevorder diversiteit
Zoals eerder gezegd, vindt er op dit moment een transitie plaats 
van rollen tussen de generaties. Deze rolwisseling kan vier 
spontane en parallel verlopende vernieuwingsimpulsen in de 
bedrijfscultuur teweegbrengen. Dit evolutionaire cultuur-
vernieuwingsproces verloopt vlot als de generaties hierin 
ondersteund worden. De kunst om vanuit de verschillen 
tot kwalitatieve (team- / organisatie)ontwikkeling te komen, is 
afhankelijk van de vaardigheid (van de leidinggevende en van 
de medewerkers zelf) om de verschillen te benutten als bron 
van vooruitgang en van het vermogen ‘in de spanning van het 
verschil’ te gaan staan. Open staan voor het perspectief van de 
ander betekent je aandacht verleggen van jezelf naar de ander en 
aan beide perspectieven recht doen. 
Laat generaties bijvoorbeeld eens apart naar organisatie-
vraagstukken kijken. De kans is groot dat zij het vraagstuk 
anders beoordelen en met andere oplossingen komen. Als 
het zwaartepunt bijvoorbeeld ligt op het verkennen van nieuwe 
wegen van dienstverlening kan generatie Y gevraagd worden 
hier ideeën voor te leveren. Het creëren van draagvlak is de 
Protestgeneratie op het lijf geschreven en de Pragmatici kunnen 
nieuwe efficiënte structuren bedenken. Vanuit deze 
verschillende invalshoeken kan voor de meest geschikte 
werkwijze gekozen worden, waarin iedere generatie tot zijn 
recht komt. Dan is hun bijdrage en verantwoordelijkheid 
afgestemd op wat er werkelijk nodig is. Generatie X 
leidt en stuurt dit proces.
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3.3. Verbeter de kwaliteit van de interactie
Het TGI-thema, dat afgeleid wordt van het vierfactorenmodel 
geeft focus aan de interactie en biedt houvast om de kwaliteit 
ervan te bevorderen. Het TGI-thema doet een appel op het eigen 
leiderschap van de groepsleden en bevordert dat iedereen actief 
participeert in de richting waarin het team / de organisatie 
zich moet ontwikkelen. TGI-thema’s dagen uit met elkaar in 
gesprek te gaan over wat werkelijk van belang is in die specifieke 
situatie, over wat je denkt en voelt, over wat je gewaarwordt 
bij jezelf en over vragen die je hebt bij de ander / de situatie. 
 Voorbeeld:
 In een workshop ‘Generaties in Beeld’ oefenen vier generatie-
 groepen in het waarnemen van het eigene van elke generatie 
 en denken na over wat ze voor elkaars ontwikkeling kunnen
 betekenen. We gebruiken hiervoor de filmpjes uit ons Generatie-
 videoproject. Het gesprek over ie-ders waarnemingen zetten we
 in met het thema: ‘Waarin wij jullie bewonderen en waarin wij
 denken dat het tussen ons kan donderen’.
 Een HRM-adviseur van de Pragmatische generatie vertelt over
 het vele werk dat ze verricht om bepaalde doelen te realiseren en
 de belemmeringen waarop ze stuit. Als de ene aanpak niet lukt,
 probeert zij direct een andere. Haar frustratie over de geringe
 resultaten die ze boekt is duidelijk voelbaar. Op de vraag of ze
 hierover spreekt met haar collega’s en leidinggevende wordt
 ze stil en schudt haar hoofd. ’Nee’, dat doet ze niet, en ze weet
 niet waarom ze dat niet doet. Met haar leidinggevende 
 (Generatie X en ook aanwezig) ontspint zich een open gesprek
 over wat zij beiden in de toekomst anders gaan doen om beter
 samen te werken.
Door preciezer te luisteren valt mij op dat elke generatie haar 
eigen taal en woordgebruik heeft waarmee ze zichzelf 
positioneert. Zoals er soms sprake is van mannentaal en 
vrouwentaal is er ook sprake van generatietaal.
 Voorbeeld:
 Een deelnemer uit het eerder genoemde seniorenproject 
 verwoordde eens “Ja, dat zijn wij niet zo  gewend om stil te
 staan bij wat we er zelf van vinden, wij praten niet in termen 
 van ‘Ik vind dit … en ik wil dat’, wij werken voor de 
 organisatie”.
De kwaliteit van de interactie verbetert als we deze generatietaal 
leren herkennen en verstaan. Immers, in die taal is hun vernieu-
wingsdrang hoorbaar. In bovenstaand citaat Protestgeneratie: 
Globe - Wij

3.4 Moedig aan tot zelfsturing
Leidinggeven aan generaties betekent naast bovenstaande ook 
zelfsturing aanmoedigen. In het TGI-systeem wordt het streven 
naar zelfsturing vertaald in de grondregel ‘wees je eigen leider’: 
bewust keuzes maken vanuit het ‘volwassen willen’ en ontwik-
kelen van leiderschapskwaliteiten onafhankelijk van de formele 
leider (Van de Braak,  2011). 
Iedere generatie kan het eigen leiderschap versterken door de 
meest onderbelichte kant te ontwikkelen. Voor elke generatie 
betreft dit een ander aspect: 
l de Protestgeneratie aanmoedigen een meer naar binnen 
 gerichte Ik-beweging te ontwikkelen (wat word ik bij mijzelf
 gewaar) om hun zelfbewustzijn en autonomie te versterken;
l generatie X prikkelen tot een naar buiten gerichte Ik-
 beweging: standpunten expliciet maken, evenals de koers die
 uitgezet is en de te volgen strategie
l de Pragmatische generatie stimuleren te investeren in het
 samenwerkingsproces door in interactie te gaan over het
 belevingsaspect van wat zij in de buitenwereld meemaken en
 ervaren;
l Generatie Y uitnodigen in gesprek te gaan met de ander 
 over diens drijfveren en beweegredenen waardoor 
 wederkerigheid kan groeien en verbinding op een dieper 
 niveau kans van slagen krijgt. 

4. Duurzaam leren van verschillen
Door mij intensief bezig te houden met generaties in 
organisaties ben ik nog meer doordrongen geraakt van wat elke 
generaties kan bijdragen aan team- en organisatieontwikkeling. 
Met behulp van het vierfactorenmodel is de samenhang 
tussen de vernieuwingsimpulsen van elke generatie voor mij 
indringender naar voren gekomen, evenals het belang van 
elkaars talenten te kennen en deze optimaal te gebruiken. Dat 
vraagt een open houding en bereidheid te leren van elkaar. 
Nodig is een echt ‘ja’ om er aan te beginnen. Eenmaal begonnen 
zullen hindernissen overwonnen moeten worden door bewust 
‘in de spanning tussen de generaties te gaan staan’, deze uit 
te houden en erop te vertrouwen dat in gezamenlijkheid een 
oplossing gevonden zal worden.  En als het dan loopt, 
dan stroomt energie en creativiteit en ontstaat een proces 
van ‘levend leren’ van verschillen. 
Gezien de organisatievraagstukken die ik aan het begin van 
het artikel schetste, daag ik leidinggevenden uit nog een 
stap verder te zetten en een visie te ontwikkelen op duurzame 
inzetbaarheid van personeel, waarin het generatieperspectief 
nadrukkelijk wordt geïntegreerd. Dit gaat verder dan 
strategische personeelsplanning waar nu veel aandacht aan 
wordt besteed. Het is zeker zinvol om vanuit concrete 
personeelscijfers zicht te krijgen op uitstroom, doorstroom 
en gewenste instroom de komende jaren; het lijkt mij 
interessanter en effectiever om bewust stil te staan bij de 
kwaliteiten en competenties die de verschillende generaties 
bijdragen aan het realiseren van de missie en visie van de 
organisatie. Dit vraagt van leidinggevenden een inspirerend 
beeld te ontwikkelen van vitale medewerkers in een vitale 
organisatie. Als een vitale medewerker iemand is die beschikt 
over een gezonde balans tussen betekenisvol werk doen, 
hiervoor competent zijn (het kunnen en willen) en gezond zijn 
(fysiek en mentaal), ligt het voor de hand dat de balans tussen 
deze drie aspecten per generatie verschilt en dat gedurende hun 
werkende leven telkens een ander aspect aandacht vraagt. 
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