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Be(zorg)d over de 
generaties heen



• 14u30 - 15u00: Ontvangst 

• 15u00 - 15u15: Inleiding 

 De vier generaties op de werkvloer 
 Het (h)erkennen van de 4 generaties,  
 en welke zijn hun kenmerken?

 Workshop 1: hoe verschillen generaties
 Aan de hand van vragen en stellingen gaan we op zoek  
 naar de verschillen op de werkvloer. 

• 16u40 - 17u10: Pauze

 Workshop 2: de kracht van verschillende generaties
 Hoe kunnen we verschillende generaties beter  
 laten samenwerken en proactief conflicten voorkomen?

 “Take home message”: hoe om te gaan met  
 generatieverschillen op je eigen afdeling. 

• 18u00: Netwerkreceptie

PROGRAMMA

• Voorinschrijvingen 
 zijn verplicht en  
 kunnen enkel online, 
 uiterlijk tot 15/11 
 via www.vvizv.be  
 onder  
 ‘Organisatie- en Beleidssymposium’

• Inkom 
 Niet-leden: € 65  
 VVIZV-leden: € 55
 Bijscholingsattesten worden 
 voorzien

 We hopen u op dit 
 evenement te mogen 
 ontmoeten

Be(zorg)d over de generaties heen

De laatste jaren stijgt de aandacht voor het managen 
van een leeftijdsdivers personeelsbestand. De ouder 
wordende medewerker en de noodzaak om langer te 
werken, zet de thematiek nadrukkelijker op de kaart. Ge-
neratiemanagement is een bijzonder actueel thema. 
Maar waarom is het zo belangrijk voor een team? Met 
goed generatiemanagement kun je optimaal gebruik 
maken van generatieverschillen. Je kan deze verschillen 
detecteren, in kaart brengen, bespreekbaar maken en 
eventuele conflicten voorkomen en/of aanpakken. 

Kijk jij door een G-bril naar je team? Is het HR-beleid 
hierop afgestemd? We staan er misschien niet meteen bij 
stil, maar de huidige beroepsbevolking telt vier genera-
ties. Dat heeft zo zijn effect op de werkvloer. Het is dan 
ook zinvol om ze binnen je organisatie te herkennen. 
Immers elke generatie kenmerkt zich door gedeelde le-
vensgeschiedenis en gedeelde reacties op de tijdsgeest, 
elk met hun eigen normen en waarden. 

Tijdens het VVIZV organisatie- en beleidssymposium zal 
je in een korte introductie kennismaken met het thema 
“Zorg voor generaties op de werkvloer”. Tijdens de work-
shop zal je de patronen van de verschillende generaties 

kunnen erkennen en benoemen. Bedoeling is om nadien 
binnen je team zelf deze te herkennen en aan te pakken 
om de samenwerking en de prestaties te verbeteren.

Het ziet er naar uit een boeiende namiddag te worden.  
Je mag als leidinggevende zeker iemand meebrengen 
van je team. Vele redenen dus waarom je deze work-
shop niet mag missen.

Met hartelijke groeten
Vanwege het VVIZV team

Begeleiding door Dhr. Van Bauwel

Luc Van Bauwel is werkzaam 
binnen de GZA Ziekenhuizen. 
Hij is verpleegkundige, 
systeempsychotherapeut en 
bemiddelaar met sterke ervaring 
in klachtenmanagement en 

psychosociale problemen op het werk binnen de 
ziekenhuiscontext.
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