
Ouderenzorg verenigt 
zeven generat1es 
Vier generaties zorgwerkers leveren straks ouderenzorg aan drie 
generaties zorgvragers. Het is hoog tijd voor generatiemanagement 
voor een toekomstbestendige ouderenzorg. 

Mantelzorg blijft stevig gewmteld in 
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Het generatiedenken doet weer opgeld 
door de samenloop van vergrijzing, 
recessie en bezuinigingen op onderwijs, 
zorg en maatschappelijke dien::;lver
lening. De nieuwe generatiedyna-

opbrengen van de vergrijzingskosten 
van pensioenen en ouderenzorg. Op 
het niveau van intermenselijke relaties 
gnat het bij het generatiecontract om 
hulp in geld en zorgverlening tussen 
leden van eenzelfde familie. 
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de samenleving, maar heeft grenzen in I 
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miek komt scherp aan het licbt in de 
ouderenzorg, bij uitstek een werkveld 
met en tussen diverse generaties, in 
allerlei ruilrelaties van zorg geven en 
ontvangen. 
De gelnstitutionaliseerde solidariteit 
op basis van een verplichting omdat 
we met z'n alien deel uitmaken van 
eenzelfde rechtsstaat, erodeert in onze 
huidige maatschappelijke context. 
Burgers warden steeds kritischer op 
autoritaire machtsstructuren, institu
ties, overheden en politiek. Impliciete 
genera tie- en solidariteitscontracten 
komen onder druk te staan en vergen 
vernieuwing. 
Het generatiecontract is een stilzwij
gende afspraak in de samenleving dat 
jongeren voor ouderen zorgen, zodra 
de ouderen hulpbehoevend warden. 
Terugbetaling van de zorg geschiedt 
niet aan de genera tie van de jonge
ren, maar later door een weer jongere 
genera tie. 
Op het niveau van de samenleving 
dwingt het generatiecontract tot het 
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Minder steun 
Het is minder vanzelfsprekend dat 
iedere genera tie het beter heeft en 
doet dan de vorige, zo laat het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) zien 
in Wisseling van de wacht. Het SCP 
signalee1t daarin dat jongvolwassenen 
meer en langer ouderlijke financiele 
steun behoeven dan vroeger. Over hun 
hele levensloop geven kinderen duide
lijk minder steun aan hun ouders dan 
zij andersom ontvangen, wellicht door 
de slechtere sociaaleconomische situ
atie. De relaties tussen nieuwe genera
ties van ouders, kinderen en kleinkin
deren zijn gemiddeld wel veel hechter, 
warmer en persoonlijker geworden, 
meer op voet van gelijkheid dan gezag. 
Familierelaties die meerdere genera
ties omvatten, worden belangrijker 
door onder andere langere levensduur, 
uitstel van huwelijks- en gezinsvor
ming en toenemende instabiliteit van 
partnerrelaties. 

overheid wordt dit een extra uitdaging. 
Het is noodzakelijk nieuwe vormen van I 
organische en individuele solidariteit I 
te ontwikkelen. Niet alleen tussen jong I 
en oud, maar ouderen in de derde I 
levensfase zullen meer solidariteit met ) 
ouderen in de vierde levensfase moeten I 
opbrengen. Op het microniveau van de 
eigen familie is die solidariteit vanzelf- I 
sprekender dan op het macroniveau, 
dat blijkt wel uit de heftige debatten 
over AOW j pensioen en meer recent de I 
mantelzorg. 

Spanningen 
Niet alleen binnen families, oak op de 
werkvloer in de (ouderen)zorg speelt 1 

het generatiedenken een belangrijke 
rol. Aart Bontekoning doet daar in
teressant onderzoek naar. Terwijl de 
zorginboudelijke ontwikl<elingen vra
gen om integrale zorgarrangementen 
vanuit wisselende multidisciplinaire 
teams, maken generatie-ontwikkelin
gen die juist steeds ingewil<kelder. 
Verschillende werkgeneraties heb-
ben kenmerken, gedragspatronen en 
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behoeften die sterk verschillen, van 
de oudste ervaren Babyboomers tot 'Deze I eiders zi · n 

1ns uators 1 plaats 
van o ertu1gers 

de jongste stagiaires uit de binnenkmt 
instromende Digigeneratie (zie kader). 
Dat kan leiden tot spanningen met ne
gatieve gevolgen op de samenwerking 
en productiviteit van teams. 
Ook verschuiven de zorgrelaties 
met clientgroepen uit steeds meer 
generaties van steeds meer diverse 
ouderen. Gelijktijdig ontstaan ook 
nieuwe genera ties mantelzorgers en 
vrijwilligers, met andere drijfveren en 
behoeften dan vorige genera ties, maar 
ook grotere druk om actief te zijn in de 
civil society. Een boeiend en potentieel 
conflictrijke mengeling waarin nog wei
nig inzicht is. 
Enkele obse1vaties vanuit Bonteko
nings werk helpen. De Protestgeneratie 
heeft haar stempel gedrukt op onze 
(zorg)organisaties, maar door alles vast 
te willen leggen, laat ze structuren ver
starren. Nu lijkt deze generatie weinig 
behoefte te hebben aan verandering 
en zo lang mogelijk vast te houden aan 
de macht. Het is een grote genera tie 
waardoor haar invloed langer en groter 
zal zijn. Maar deze generatie stroomt 
nu massaal weg van de werkvloer. 
Generatie X neemt de leidinggevende 

rol meer en meer over. Als nieuwe 
I eiders zijn ze vooral gericht op het 
samen doen, het leveren van toege
voegde waarde, duurzame processen 
en het constructiefbenutten van de 
toenemende diversiteit. In tegenstel
ling tot de Babyboomers zoeken ze 
niet per se naar het allerbeste idee en 
breed draagvlak binnen de organisatie. 
Generatie X streeft meer naar optimale 
combinaties van verschillende ideeen. 
Deze !eiders zijn inspirators in plaats 
van overtuigers: ze maken medewer
kers bewust van wat er aan de hand is, 
sporen mensen aan om zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Dat is maar goed ook, want de waarde
en gedragspatronen van de jongere 
generaties zullen zich niet meer au
tomatisch aanpassen aan bestaande 
organisatieculturen, besluitvormings
procedures en leiderschapsstijlen. De 
veranderingen die de Pragmatische 
en Grenzeloze generaties met zich 

meebrengen, zullen diep ingrijpen 
in organisaties en bun werkwijze. De 
voorgaande genera ties waren vooral 
geru·even door maatschappelijke en 
sociale ontwikkelingen, veel meer ge
stuurd door bun opvattingen, norm en 
en waarden. 
De jongere generaties zijn vooral 
gevormd door de ontwikkelingen in de 
informatietecbnologie. Deze genera
ties leren, werken en communiceren 
heel anders. In het harnas van grote 
organisaties en verouderde werkwijzen, 
verliezen zij werkenergie en werklust. 
Deze genera ties hechten grote waarde 
aan authenticiteit en persoonlijke 
ontwikl<eling en stappen bij telem
stelling makkelijk over naar andere 
werkgevers. Het succes van Buurtzorg 
is hiervan een voorbode. 

Nieuwe ruilrelaties 
Jonge en oudere generaties zorgpro-
fessionals moeten sa men de zorg ~ 
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leveren aan nieuwe generaties ouderen 
die zelfbewuster, kooplu'achtiger en 
veeleisender worden. In het nieuwe ge
biedsgerichte werken in vele gemeen
ten liggen kansen om generaties in 
straten en buurten bijeen te brengen. 

Met en tussen generaties 
Werken in de ouderenzorg is dus wer
ken met en tussen generaties. Nieuwe 
I eiders en managers van zorgorganisa
ties staan voor de uitdaging generatie
management te ontwikkelen dat leidt 
tot een vruchtbare dynamiek tussen 
vier generaties zorgprofessionals en 
dric gcncraties zorgvragers. 
Het gaat over de vraag hoe verschil
lende generaties in multidisciplinaire 
teams van en met elkaar kunnen leren, 

De generaties 
De Nederlandse socioloog Henk Seeker nam 

trendbreuken als uitgangspunt om genera

ties te definieren. De ouderen van nu komen 

uit de Vooroorlogse generatie en de Stille ge

neratie met relatief veel vertrouwen in over

held en collectieve voorzieningen. De Protest

generat ie is goed opgeleid, sociaa l vaardig en 

opgegroeid met ongekende welvaartsstijging. 

Generatie X kreeg veel opleiding, maar min

der banen. De volgende generatie haalde hen 

in op de arbeidsmarkt. Dat heeft Generatie 

X voorzichtig, nuchter en geduldig gemaakt. 

De Pragmatische Generatie Y ontplooit zich 

zelf in (kennis)netwerken op meer informele 

basis. De Grenzeloze en de Digigeneratie zijn 

minder geneigd tot aanpassen. Ze warden 

opgevoed met de desastreuze gevolgen van 

niet duurzaam ondernemen. Ze netwerken 

(dlgitaal) met mensen van alle leeftijden en 

culturen. 
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effectief samenwerkend en gebruik 
makend van elkaars aanvullende 
competenties en drijfveren. Hoe ga je 
bijvoorbeeld als manager uit Genera t ie 
Y of als directeur uit de Babyboomge
neratie om met nieuwe tal en ten uit de 
Grenzeloze en Digigeneratie? Die vra
gen tegelijkertijd verantwoordelijkheid 
en bescherming, willen in een hecht 
team werken, maar vragen flexibiliteit 
in werkplek en werktijd, maar ook 
directe feedback op prestaties. 
J onge werknemers in de zorg zien zich
zelf geconfronteerd met lastige sociaal
economische ontwikkelingen, maar zijn 
vanuit hun overtuiging :mthentiek en 
gericht op duurzaamheid. Dat verbindt, 
zeker als zij veel meer gebruik maken 
van de kennis, ervaring en vaardighe-

Generatie Geboortejaren 

Vooroorlogse Generat ie 1910 - 1925 

Stille generatie 1925 - 1940 

Protestgeneratle der 1940-1955 

babyboomers 

Verbindende of verloren 1955 - 1970 

generatie (X) 

Pragmatlsche generatie (Y) 1970- 1985 

Grenzeloze generatie 1985-2000 
of generatie Einstein 

Dlglgeneratle (Z) 2000 - 2015 

den van ouderen, maar ook vice versa. 
Samen leren met ouderen die voor en 
na de verschuivende pensioenleeftijd 
!anger en actiever willen participeren; 
sociaal, economisch, politiek en cui tu
reel. Binnen zorgorganisaties wordt het 
teamwerk van zelfsturende en continu 
in het werk lerende professionals 
zonder hierarchie en bureaucratie de 
hoofdstroom. Managers worden infor
matiedelers die vo01tdurend bezig zijn 
in het veld teams te verbinden. Leiders 
stimuleren tot grensoverschrijdend 
werken tussen deelstelsels van zorg, 
welzijn en wonen. 
Samen toegevoegde waarde leveren 
aan allerlei generaties ouderen, dat is 
de uitdaging waarvoor generatiema
nagement in de ouderenzorg staat. C 

Kenmerken 

Conventionele waarden, 

kerkelijke verzuiling. 

Gezagsgetrouwe burgerwaarden, 

hard werken. 

ldealistische en gedreven 

democratiseerders emancipatie. 

Nuchtere verbinders van diversiteit 

Werk is belangrijk, levensgeluk 

nog belangrijker. 

Projectwerken, zonder hierarchie 

en bureaucratie. 

Authenticiteit, leren in het nieuwe 

digitate werken, multitask/ng in the 

cloud, duurzame footprint 

I 


