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Anders werken in 2030 - Jongeren op de arbeidsmarkt 
 
Inleiding 
 
In de publicatie ‘Anders werken 2030 – sociale innovatie’ werpen wij een blik in de toekomst met 
betrekking tot arbeidsorganisatie en -relaties in zorg en welzijn in 2030. Deze publicatie was de 
aanleiding om ons verder te verdiepen in het thema jongeren op de arbeidsmarkt, aangezien zij een 
belangrijke groep potentiële zorgmedewerkers vormen. In hoeverre zijn er voldoende jongeren 
beschikbaar om zorg te verlenen in de toekomst? Wat zijn hun kenmerken, wensen en behoeften? 
Hoe kunnen werkgevers daarop inspelen in het kader van sociale innovatie?  
 
In het thema-artikel ‘Jongeren op de arbeidsmarkt: feiten en cijfers’ gaan we in op de cijfermatige 
ontwikkelingen met betrekkingen tot bevolkingsprognoses en jongeren op de arbeidsmarkt in 
Nederland en Noord-Brabant. Op basis daarvan concluderen we dat dat het aandeel 
jongeren in de periode 2017-2040 afneemt. De gemiddelde leeftijd van het 
personeelsbestand in zorg en welzijn neemt toe; er werken steeds meer ouderen en juist 
minder jongeren in de sector. In 2017 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar. In 2013 was de 
gemiddelde leeftijd in zorg en welzijn in Noord-Brabant nog 42,1 jaar. Voorlopige cijfers van 
2018 laten een verdere toename van de gemiddelde leeftijd zien. Deze ontwikkelingen 
hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt; er zullen relatief minder jongeren beschikbaar 
komen op de arbeidsmarkt.  
 

Deze publicatie is gericht op beleidsimplicaties die deze feiten en cijfers met zich 
meebrengen. Bovengenoemde ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening maken het 
relevant om ons te verdiepen in de drijfveren en kenmerken van jongeren van nu. Typerende 
kenmerken van jongeren op de arbeidsmarkt roepen de vraag op of we hen anders moeten 
behandelen. Is een aangepast HRM-beleid effectiever voor het binden en boeien van deze 
doelgroep? In het bijzonder besteden we aandacht aan verschillende visies op jongeren en 
werk. We plaatsen hierbij het generatiedenken en het levensloopperspectief tegenover 
elkaar. Tot slot reflecteren we op onze bevindingen.  

 

  

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/sociale-innovatie
https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/jongerenfeitencijfers
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Jongeren op de arbeidsmarkt: generatiedenken versus levensloopperspectief 

Generatiedenken 

Een generatie kan worden gedefinieerd als een ‘identificeerbare groep die een 
geboortejaar, locatie, en significante levensgebeurtenissen delen’ (Kupperschmidt, 
2000, p. 661). Volgens het generatiedenken ontstaan door collectieve ervaringen (zoals een 
oorlog of economische crisis) gemeenschappelijke overtuigingen, behoeften en waarden die 
significant verschillen van andere generaties (Van den Broek et al, 20102, Deprez et al., 
20153).  
 
Deze visie is erg populair; er wordt veel over geschreven. Op het gebied van werk en HRM 
krijgen vooral de millenials, oftewel generatie Y, veel aandacht; dit is de jongste generatie op 
de arbeidsmarkt, vaak gedefinieerd als de groep geboren tussen 1985 en 2000. De jongeren 
zouden bijvoorbeeld narcistisch zijn (Deprez et al., 2015). Google vindt bijna 70.000.000 hits 
op het zoekwoord ‘millennials’ en toont titels als “5 manieren om millennials te managen” en 
“Omgaan met millennials op het werk? Doe alsof je thuis bent”. Dit veronderstelt dat 
werkgevers op een specifieke manier dienen om te gaan met millenials en dat deze 
generatie andere wensen en behoeften heeft dan andere groepen werknemers.  
 
Dit wordt bevestigd door allerhande studies naar millennials op het werk. Recent deden 

Appical en Careerwise bijvoorbeeld onderzoek4 onder meer dan 3300 millennials (geboren 

tussen 1985 en 2000). Zij concluderen dat een goede werksfeer de meeste werkenergie 

geeft aan millennials. Samenwerken en de relatie met collega’s bepalen deze werksfeer voor 

de meeste millennials. Ook zinvolle resultaten en persoonlijke ontwikkeling geven energie. 

De combinatie van slecht leiderschap, een gevoel van onmacht en hardnekkige bureaucratie 

kosten respondenten juist energie.  

Manpower5 onderzocht wat jongeren belangrijk vinden in hun loopbaan. Het is belangrijk dat 

jongeren ervaring opdoen op allerlei plekken in de organisatie en aan hun netwerk bouwen. 

Dit realiseer je door voor jongeren mogelijkheden te creëren om verschillende 

projecten/taken te doen met verschillende teams. Door deze oriëntatie binnen een 

organisatie kan de medewerker gericht onderzoeken waar hij zijn kwaliteiten kan inzetten 

binnen de organisatie. In hetzelfde onderzoek van Manpower wordt geconcludeerd dat het 

nodig is om regelmatig met jongeren te sparren over hun carrièrepad en hun ontwikkeling. 

De focus moet liggen op kortetermijn-doelen en plannen om deze doelen ook te realiseren. 

Daarmee kan hun inzetbaarheid op de langere termijn verbeterd worden.  

 

 

                                                           
1 Kupperschmidt, B.R. (2000). Multigeneration employees: Strategies for effective management. 
The Health Care Manager, 19(1), 65-76. 
2 Broek, A. van den, Bronneman, R. & Veldheer, V. (2010). Wisseling van de wacht: generaties 
in Nederland. Den Haag: SCP.  
3 Deprez, Boermans, Euwma en Stouten (2015)3. ‘Generatieverschillen’ op het werk. Overzicht van een halve 
eeuw onderzoek. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31, 1. 
4 Appical en Careerwise (2018). Millennials & Werk. Samenwerken, leiden en ontwikkelen zodat ze er energie van 
krijgen. Whitepaper, te downloaden via https://www.careerwise.nl/lifestyle/specials/young-professional-
onderzoek/millennial-whitepaper-over-werkplezier-engagement-leidinggeven-en-burn-out/ 
5 ManpowerGroup (2016). De carrières van millenials: een visie op 2020. https://manpowergroup.nl/wp-
content/uploads/2017/11/Millennials-een-visie-op-2020-ManpowerGroup-2016.pdf 

Benieuwd naar verdere conclusies over millennials? Op 16 januari 2019 sprak Jasper 

Scholten1 hierover tijdens de Transvorm Actueel. De sheets vindt u hier.  

 

https://www.careerwise.nl/lifestyle/specials/young-professional-onderzoek/millennial-whitepaper-over-werkplezier-engagement-leidinggeven-en-burn-out/
https://www.careerwise.nl/lifestyle/specials/young-professional-onderzoek/millennial-whitepaper-over-werkplezier-engagement-leidinggeven-en-burn-out/
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/Millennials-een-visie-op-2020-ManpowerGroup-2016.pdf
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/Millennials-een-visie-op-2020-ManpowerGroup-2016.pdf
https://transvorm.org/uploads/Transvorm_millennial_workshop_16_jan_2018_handouts.pdf
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Kritiek generatiedenken 

Echter, er is ook veel kritiek op het generatiedenken. Diverse wetenschappers trekken de 
theorie en onderzoeksresultaten op dit gebied in twijfel. In dit artikel refereren we naar twee 
recente overzichtsstudies om de kritiek inzichtelijk te maken. Deprez et al. (2015) 
identificeren de volgende problemen rondom het generatiedenken en onderzoek op dit 
gebied:  

- Het is lastig generaties in te delen vanwege onenigheid over de precieze 
tijdsintervallen van de verschillende generatiecohorten. 

- Sociaal-economische factoren als cultuur en sociale klasse hebben een minstens 
even grote invloed op persoonlijke ervaringen en opvattingen als ervaringen die door 
een generatie worden gedeeld.  

- Diverse waarden en houdingen veranderen gedurende de levensloop van een 
individu. 

- Methodologisch zijn er diverse problemen om waarden en normen van een generatie 
in beeld te brengen. Hiervoor is bijvoorbeeld langdurig onderzoek nodig waarbij 
verschillende cohorten worden gevolgd en vergeleken (tijdsintervalstudie of 
longitudinaal onderzoek). Veel onderzoek naar generaties is echter cross-sectioneel 
van aard, waardoor het niet mogelijk is om te bepalen of gevonden verschillen 
kunnen worden verklaard door de generatie waartoe iemand behoort of door 
bijvoorbeeld de leeftijd die iemand heeft.  

 
Ook Rudolph, Rauvola en Zacher (2017) zijn kritisch. Op basis van hun overzichtsstudie 
concluderen ze dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor generatieverschillen. Ook 
bekritiseren zij, net als Deprez en collega’s, de theorie achter het generatiedenken. Zo 
vinden zij dat het generatiedenken de werkelijkheid oversimplificeert en erg deterministisch 
is; het behoren tot een bepaald leeftijdscohort bepaalt kenmerken van een individu.  
 
Verschillen tussen leeftijdsgroepen 
 
Het feit dat er voor het generatiedenken weinig wetenschappelijk bewijs te vinden is, 
betekent niet dat er geen verschillen tussen leeftijdsgroepen bestaan. In tegendeel: diverse 
onderzoeken laten juist grote verschillen in houding en waarden tussen verschillende 
leeftijdsgroepen op het werk zien.  
 
Zo hebben Deprez et al. (2015)6 verschillende wetenschappelijke studies verzameld en 

geanalyseerd. De onderzoeksresultaten laten zien dat jongeren ten opzichte van ouderen: 

- werkinhoud belangrijker vinden, 

- een positieve werksfeer belangrijker vinden, 

- werk minder centraal stellen in hun leven, 

- lager scoren op werkethos, 

- meer veranderbereidheid tonen, 

- opleiding en (loopbaan)ontwikkeling belangrijker vinden, 

- collega’s belangrijker vinden. 

Deze verschillen worden volgens diverse onderzoekers echter niet bepaald door de 

generatie waartoe iemand behoort. Het levensloopperspectief biedt een alternatieve 

                                                           
6 Deprez, Boermans, Euwma en Stouten (2015)6. ‘Generatieverschillen’ op het werk. Overzicht van 

een halve eeuw onderzoek. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31, 1.  
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benadering voor het verklaren van verschillen tussen medewerkers met verschillende 

leeftijden.  

Levensloopperspectief  
 
Terwijl het generatiedenken zich richt op leeftijdscohorten en verschillen tussen deze 
cohorten (generaties), houdt het levensloopperspectief rekening met individuele verschillen. 
Net als het generatiedenken gaat het levensloopperspectief ervan uit dat historische 
gebeurtenissen en socio-culturele omstandigheden invloed kunnen hebben op de houding 
en het gedrag van individuen. Echter, volgens het generatiedenken hebben deze factoren 
hetzelfde effect op een volledige generatie, terwijl het levensloopperspectief rekening houdt 
met verschillen op individueel niveau (Rudolph et al., 2017).  
 

Volgens dit levensloopperspectief is er bij ouder worden sprake van groei en achteruitgang; 

op sommige vlakken ontwikkelt een individu zich in positieve zin naarmate hij of zij ouder 

wordt, op andere vlakken nemen capaciteiten af. Zo nemen kennis en vaardigheden die 

worden verworven door ervaring zoals algemene kennis en woordenschat (crystallized 

intelligence) toe, terwijl andere vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen in nieuwe 

situaties (fluid intelligence) afnemen (Zacheretal et al., 2015). Ook de doelen en 

motivatiebronnen van medewerkers veranderen volgens dit perspectief gedurende hun 

levensloop. Zo is de verwachting dat jongere medewerkers vooral gericht zijn op groei en 

ontwikkeling, terwijl oudere medewerkers zekerheid belangrijker vinden (Kooij, 20107). Op 

het gebied van HRM liggen hier kansen om effectief in te spelen op de behoeften van 

medewerkers en leidinggevenden (Stoker (2017)8.  

Inspiratie voor HRM 

Om tot concrete handvatten voor HR-professionals te komen, hebben wij jongeren die 

worden opgeleid tot een functie in zorg en welzijn gevraagd wat zij belangrijk vinden in het 

hun toekomstige werk. Op basis van deze informatie presenteren we een aantal voorbeelden 

van organisaties die hun HRM-beleid volgens deze principes hebben vormgeven.  

In november en december 2018 zijn 26 studenten van de minor Active Ageing in 

multidisciplinaire teams aan de slag gegaan met een vraagstuk in opdracht van Transvorm9. 

Zij kregen de vraag voorgelegd hoe de ideale arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties in zorg 

en welzijn in 2030 eruit zien. Op basis van de resultaten zijn drie centrale kenmerken van de 

ideale arbeidsrelatie en arbeidsorganisatie volgens deze jongeren herleid: 

 Kwaliteiten van medewerkers centraal 

 Maatwerk en flexibiliteit centraal 

 Inzet van technologie in HR processen 

 

                                                           
7 Kooij, D. (2010). Motivating Older Workers: A Lifespan Perspective on the Role of Perceived HR Practices. VU 
University Amsterdam.  
8 Stoker, 2017. Weg met die modieuze gedachte dat millenials ander leiderschap nodig hebben.  
9 Lees meer over de resultaten op https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/sociale-innovatie  

 

Meer informatie over de resultaten van deze sessie met studenten van Avans?  

Bekijk het filmpje. 

 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/sociale-innovatie
https://youtu.be/g2Br75wBoHk
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Het centraal inzetten van de kwaliteiten van de (nieuwe) medewerker, het bieden van 

maatwerk en flexibiliteit zijn thema’s die organisaties mee bezig zijn. Waarom hier al niet in 

de opstartfase van een nieuwe baan mee starten? Of zelfs al bij de werving van nieuwe 

medewerkers! In deze publicatie worden voorbeelden genoemd om talenten aan uw 

organisatie te binden rekening houdend met de wensen die genoemd zijn door studenten op 

het gebied van de ideale arbeidsorganisatie en arbeidsrelatie in zorg en welzijn.  

Studenten geven aan dat een goede oriëntatie op het werk en bedrijf belangrijk is voor een 

duurzame match met het bedrijf. Als voorbeeld wordt het gebruik van virtual reality- 

mogelijkheden bij de oriëntatie genoemd om potentiele medewerkers op afstand te laten 

‘meelopen’ met medewerkers van het bedrijf. Timing uitzendbureau heeft deze mogelijkheid 

reeds geïntroduceerd. Kandidaten en werkgever maken nader kennis in een virtual reality-

omgeving. Via filmpjes krijgt de kandidaat een levensechte indruk van de sfeer binnen het 

bedrijf. Er bestaat ook een mogelijkheid dat werkgever gericht selecteert. De VR-

rondleidingen worden ook ingezet tijdens inwerk- en opleidingstrajecten binnen het bedrijf.  

De thema’s ‘kwaliteiten van de medewerkers centraal stellen’, ‘maatwerk en flexibiliteit’ 

worden door ING sinds 2015 vertaald in hun agile manier van werken. Werkgeluk, welzijn en 

vakmanschap staat centraal in de nieuwe cao. De cao kent minder regels en meer principes. 

Medewerkers kunnen in goed overleg binnen hun team keuzes maken om elke dag het 

beste uit zichzelf te halen. Ze starten bijvoorbeeld een pilot ‘ongelimiteerde vakantiedagen’, 

waardoor medewerkers nog meer zeggenschap krijgen over hun tijd. 

Een mooi voorbeeld waarin de kwaliteiten van medewerkers centraal staan bij het verdelen 

van werk is Eelloo. De onderzoekers, programmeurs en psychologen geven gezamenlijk de 

organisatie van de toekomst vorm. Er zijn geen leidinggevenden, geen teams, geen KPI’s en 

functieprofielen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

Medewerkers presenteren zichzelf aan elkaar met een ePortfolio en laten weten welk werk 

ze graag oppakken. Samen worden de taken verdeeld. Zo krijgt ieders talent de ruimte om te 

ontwikkelen. 

 
Conclusies 

De ontgroening, vergrijzing en krimpende beroepsbevolking onderschrijven de noodzaak 

voor het vinden van innovatieve oplossingen voor een adequate personeelsvoorziening in 

zorg en welzijn. In het bijzonder lijkt het anders organiseren van werk (sociale innovatie) 

hiervoor noodzakelijk; er zijn immers onvoldoende jongeren die de arbeidsmarkt betreden 

om in de toekomst aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen.  

Daarom is het van belang inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jongeren, zodat 

een andere organisatie van het werk en vernieuwingen in arbeidsrelaties passen bij de 

werknemers van de toekomst. In dit kader wordt er veel geschreven over millennials als de 

jongste generatie op de arbeidsmarkt. Wat zijn hun wensen, behoeften en hoe geven we 

effectief leiding aan deze groep? Ondanks de overweldigende aandacht voor dit 

generatiedenken, blijft wetenschappelijk bewijs voor deze benadering achter. Het 

levensloopperspectief biedt een alternatief waarbij aandacht is voor veranderingen 

gedurende de levensloop van medewerkers en individuele verschillen. De verwachting is dat 

wanneer hier rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van personeelsbeleid en het 

leiding geven aan medewerkers, dit een positief resultaat heeft op het behoud van 

medewerkers, hun inzetbaarheid en hun prestaties.  
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Tot slot 

Deze publicatie is onderdeel van diverse activiteiten van Transvorm in het kader van anders 

werken en sociale innovatie. Immers, voor een toekomstbestendige sector is het van belang 

innovatieve manieren van werken en het organiseren van werk te ontwikkelen.  

Naast deze publicatie zijn we ook op andere vlakken met dit thema bezig. Zo besteden we 

aandacht aan het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen met behulp van design thinking en 

publiceren we onderzoek naar werken in zorg en welzijn in 2030 op 

www.transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl  

We gaan graag het gesprek aan met anderen die samen met ons willen werken aan anders 

werken in zorg en welzijn. Meedenken met ons over dit thema? Neem contact op met ons 

via: j.vdongen@transvorm.org. 

 

http://www.transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/
mailto:j.vdongen@transvorm.org

