
 
 

Generatiekloof op werkvloer kleiner dan algemeen 
aangenomen 

 
 
Amsterdam, 21 juni 2011 – De verschillende generaties op de werkvloer, de 
babyboomers, generatie X en generatie Y, vinden dezelfde waarden belangrijk en 
hebben voorkeur voor hetzelfde type manager, zo blijkt uit het onderzoek van 2 master 
studenten van Nyenrode Business Universiteit. Wel is er een verschil in het belang dat 
de generaties hechten aan deze waarden en manier van leiderschap. Uit onderzoek 
blijkt dat hoe jonger de generatie hoe hoger de verwachtingen zijn van het werk en van 
de manager.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij financieel arbeidsbemiddelaar Robert Half in het 
najaar van 2010. In totaal hebben 900 personen meegewerkt aan het onderwerp, 
voornamelijk werkzaam in de financiële sector.  
 
Alle generaties hechten het meest aan de balans tussen werk en privé. Iets betekenisvol 
doen met een lange termijn impact staat op de tweede plaats. Een goede werksfeer wordt 
ook als erg belangrijk ervaren, vooral generatie Y (geboren na 1980), hecht hier sterk aan. 
Ook wil deze jongste generatie meer zekerheid dan hun Babyboomer ouders (geboren 
tussen 1946-1964). Over de managers zijn de generaties het eens: een ‘transformational’ 
leider is ideaal. Een manager die inspireert, stimuleert, uitdaagt en coacht. 
 
Ronald de Zoete, Associate Director Robert Half, zegt in een toelichting: “Mensen willen 
allemaal hetzelfde. De verschillen in intensiteit zouden veroorzaakt kunnen worden door de 
levensfase waarin mensen verkeren. De jongste generatie op de werkvloer, generatie Y, 
heeft de hoogste verwachtingen, zowel wat werksfeer als wat beloning betreft. Dit kan 
veroorzaakt worden door de hoge, en soms ietwat onrealistische verwachtingen en ambitie 
die ze hebben aan het begin van hun carrière.”  
 
Generatie X (geboren tussen 1965-1980) zit qua verwachtingen van de werksfeer, de fysieke 
werkomgeving en hun carrièreontwikkeling tussen generatie Y en de Babyboomers in. Zij 
verwachten minder dan generatie Y maar meer dan hun voorgangers. Voor X-ers is de 
beloning het belangrijkste aspect van hun werk, ook opvallend is dat deze generatie veel 
persoonlijke vrijheid op het werk wenst. Ze zijn minder loyaal naar hun werkgevers dan de 
oudste en jongste generatie en hechten belang aan interne job flexibiliteit.  
 
Babyboomers, die zich nu vaak in de laatste fasen van hun carrière bevinden, hechten 
opvallend veel belang aan hun loopbaan ontwikkeling. Na de aangename werkomgeving en 
goede werksfeer is dit voor hen het meest belangrijke aspect in hun baan. Ook willen ze al 
hun capaciteiten gebruiken en zich niet laten limiteren door de werkomschrijving. Ze willen 
zelf dingen initiëren waar de werkgever baat bij heeft en die zij als een erfenis voor het 
bedrijf kunnen achter laten. 
 
De verschillende generaties lijken op de werkvloer soms erg verschillend, maar kijkende 
naar de achterliggende waarden willen alle generaties hetzelfde. Om de uiterlijke kenmerken 
van de generatiekloof te overbruggen zouden managers de focus moeten leggen op de 



overeenkomsten in plaats van de verschillen. In een cultuur van open communicatie kunnen 
het bedrijf en de werknemer de verwachtingen op elkaar afstemmen. 
 
Over Robert Half International  
Robert Half International, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde 
permanente en tijdelijke arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 360 vestigingen in Noord- en 
Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep 
vertegenwoordigd door de volgende financiële divisies: Accountemps; specialist in het uitzenden en 
detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; 
specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; 
bemiddelt financiële interim professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau en Robert 
Half Financial Services Group; gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire 
professionals. In Nederland zijn wij gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Zie 
voor meer informatie  www.roberthalf.nl. Kijk voor meer informatie op http://www.roberthalf.nl. 
 
http://www.roberthalf.nl/generaties 
 
Het White Paper is beschikbaar op aanvraag. 
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