Conclusies van een rondje debatteren over de starters van vandaag en
morgen

Waarom Generation Y
nog zo slecht niet is…
Ben je een kind van de jaren tachtig of negentig, dan krijg je gegarandeerd de woorden
‘verwend’, ‘kortetermijngericht’ en ‘veeleisend’ naar je hoofd geslingerd. Toch hoeven die
predicaten niet per se negatief te zijn, integendeel. Tot die conclusie kwamen een dertigtal
werkgevers en rekruteerders tijdens een workshop rond Generation Y, georganiseerd door
Roularta Recruitment Solutions en opleidingsinstituut De Baak. Een samenvatting in 4
opmerkelijke quotes.
DOOR Hermien Vanoost –
Wie is Generation Y?
1. Twintigers en prille dertigers.
2. Opgegroeid in het informatietijdperk
als kinderen van postmodernistische
ouders die kozen voor een vrije,
zelfsturende opvoeding.
3. Wil alles tegelijk, is constant op zoek
naar nieuwe uitdagingen, verandert
snel van werkgever en doet aan
multitasken.
4. Geniet een hoge welvaart en stelt
bijgevolg hoge eisen aan zijn
omgeving, inclusief zijn werkgever.
Brengt de crisis hier verandering in?
5. Scoort hoog op collegialiteit en
performance.
6. Is ambitieus, op voorwaarde dat ook
de baas een duidelijk engagement
aangaat: welke uitdagingen biedt het
bedrijf op korte termijn? Welk
groeipad is er op lange termijn?
7. Vraagt constant feedback. Heeft nood
aan een coach die zegt welke talenten
hij/zij heeft, wat er nog te leren valt en
wie hij/zij in zijn/haar netwerk nodig
heeft..

QUOTE 1: “Twee jaar hetzelfde doen,
dat willen jonge werknemers niet”
Opvallend: de helft van de jongeren zegt
voor ze aan de slag gaan één tot drie jaar bij
hun eerste werkgever te willen blijven. Eens
ze aan het werk zijn, verandert dat beeld en
willen ze vaak langer blijven. Factoren die
daarvoor zorgen zijn carrièreperspectief en –
coaching, aldus onderzoek van Ans De Vos,
professor aan de Antwerp Management
School. “Hier schuilt meteen ook dé
uitdaging voor grote bedrijven, die vaak met
langere groeitrajecten werken. Als je
jongeren vandaag vertelt dat ze twee jaar
hetzelfde zullen doen, dan vinden ze dat een
afknapper van formaat. Kleinere bedrijven
hebben als voordeel dat ze jongeren meteen
veel verantwoordelijkheid kunnen geven. In
die kleinere organisaties voelen jongeren
dat ze veel kunnen bijleren en zich dagelijks
moeten bewijzen. Willen grote bedrijven
ambitieuze jongeren aan zich binden, dan
moeten ze misschien wel denken aan een
‘fast track’, een carrièretraject dat
talentvolle starters de kans geeft op korte

termijn verschillende uitdagingen op diverse afdelingen aan te gaan.”
Bij ING lijken ze die les alvast goed te begrijpen. Talent manager Tamara Eelsing: “We bieden
jonge talenten traineeships aan van drie keer twaalf à achttien maanden, waarbij ze
verschillende afdelingen van het bedrijf leren kennen. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn
en bouwen ze een netwerk op binnen het bedrijf.”

QUOTE 2: “Moeten bedrijven nog werken met functie-omschrijvingen?”
“Ik vraag me af of het niet beter is af te stappen van gangbare functieomschrijvingen”, vult
Carl Van Dyck van Securex aan. “Deze nieuwe generatie wil verschillende jobs doen binnen
een en hetzelfde bedrijf. Projectwerk is hen op het lijf geschreven. Is het dan niet beter te
werken met taakomschrijvingen, los van een of andere specifieke functie?”
“Lijkt mij een goed idee”, reageert Nathalie Vanderbeken van Mobistar. “In zo’n
projectgerichte organisatie, waarbij je werknemers inschakelt al naargelang hun kwaliteiten
en passies, hoeft een loopbaan ook niet altijd loodrecht omhoog te gaan. Als werkgever zal
je veel meer kunnen inzetten op horizontale carrièremogelijkheden. Niet iedereen kan
immers doorgroeien tot manager.”

QUOTE 3: “Als ik het goed doe, wat krijg ik er dan voor?”
Transparantie is een ander sleutelwoord dat tijdens de workshop regelmatig over de tong
gaat. Pablo Annys van Careerfit: “Op kantoor word ik omringd door vier Generation Y’ers. Ik
moet toegeven dat het wel eens wennen is aan hun manier van communiceren. Feedback
vinden ze bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. En als je die niet onmiddellijk geeft, wees dan
maar zeker dat ze het je morgen opnieuw vragen.”
“Klinkt heel herkenbaar”, reageert Frederik Waelkens van Legio Invest. “Vroeger was het
normaal dat je hard werkte. Je baas hoefde dat niet per se in de verf te zetten. Nu willen
jonge werknemers horen wat ze goed en minder goed doen. Ze vragen zelfs graag een
beloning, soms zelfs financieel. Hoe ik daarop reageer? Vooral door meer
feedbackgesprekken te integreren.”
“Communicatie moet voor deze generatie bovenal eerlijk en authentiek zijn”, vervolgt Lieven
De Groodt van Deloitte, waar jaarlijks 330 nieuwe pas afgestudeerden aan de slag gaan. “O
wee als je evaluatie aan het einde van het jaar negatiever uitvalt dan je eerder liet
uitschijnen. Communicatie is duidelijk iets waar we als werkgevers zeer waakzaam voor
moeten zijn.”

QUOTE 4: “Eigenlijk kunnen we ontzettend veel van Generation Y leren”
“Die honger naar interactie en open communicatie proberen we bij Electrabel trouwens
optimaal te benutten”, vertelt team leader sourcing and employer branding
Christophe Vanden Eede. “Via ons intern social network moedigen we de werknemers aan
zoveel mogelijk kennis te delen met andere werknemers, al dan niet aan de andere kant van
het land. We merken dat dit prima werkt en dat niet alleen de jonge werknemers er gebruik
van maken.”
“Dat is inderdaad een belangrijke conclusie”, zegt Clark Taverniers van Motmans-Van
Havermaet.“Ik merk ook dat andere generaties stilaan de waarden van de jongeren
oppikken. Ik hoorde een werkloze vijftigplusser onlangs vertellen dat hij graag terug wil
werken, op voorwaarde dat de job hem als gegoten zit. Tien jaar geleden zou een
vijftigplusser nooit op die manier geredeneerd hebben. Om maar te zeggen: je voelt op
allerlei manieren dat ook de denkwijze en communicatiestijl van andere generaties
evolueren in de richting van de jonge generatie.”

“Als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat we met die evolutie ontzettend blij moeten zijn”,
rondt Ilse Janssens van Emmaüs af. “In plaats van argwanend te zijn tegenover deze
jongeren, kunnen we beter meegaan in wat ze ons kunnen leren. Ze maken bedrijven juist
scherper. Ze dwingen ons opener te zijn naar alle werknemers toe. En wie kan dat nu slecht
vinden?”

