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In vier ouderenzorgorganisaties in Noord- en 
Midden-Limburg en bij de opleiding 

verpleegkunde van Gilde Opleidingen is, in het 
kader van het project ‘behoud van 

medewerkers’ binnen ZorgConnect, met 
groepen uit de werkende generaties onderzocht 
wat de meeste werkenergie opwekt en wat de 

meeste werkenergie wegneemt, met 
andere woorden hoe je werken in deze 
organisaties respectievelijk wel en niet 

aantrekkelijk kunt maken, voor de jongste én de 
oudere generaties.

Ook is onderzocht:
1. Wat het samenwerken tussen de jonge en  

oudere generaties optimaliseert.
2. Hoe je professionals uit de oudste generatie 

kunt verleiden om langer door te werken.

De uitkomsten zijn vertaald naar negen 
gezonde organisatie injecties.
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Naast en met elkaar
Doe je dat al? Ga zo door! 

Samen doen, gelijkwaardig als mens en in een 
veilige omgeving, komt al op gang via thema’s als 
zelfsturende of zelforganiserende teams of ‘meer 
eigen regie’. Het doorzetten is nog wel een 
uitdaging, vooral als de diversiteit toeneemt.
 
Aandachtspunt:  
Een deel van de groeiende groep 50+’ers is 
gewend en vergroeit met een ‘top-down klimaat’, 
automatisch gaan ze daarin mee of nemen ze 
die houding aan, terwijl ze er tegelijkertijd last 
van hebben in de vorm van het verlies van 
werkenergie.

Alles dat bijdraagt aan positieve effecten op de 
zorgafnemers; een glimlach, het “dankjewel”, 
een kleine fysieke verbetering, tevreden blik in 
de ogen, geeft medewerkers (en leidinggevers en 
bestuurders) met hart voor de zorg, van jong tot 
ouder, de meeste werkenergie en voldoening in 
hun werk. Dat lijkt een gezamenlijk doel, waaraan 
vanuit heel verschillende perspectieven samen kan 
worden bijgedragen.  

Top down besluiten en veranderen neemt bij 
zorgprofessionals uit alle generaties te vaak te veel 
werkenergie weg. Vooral als dat wat afstandelijk 

wordt gedaan. Dit is het tegenovergestelde van 
wat de jongste generatie meebrengt als één van 
hun belangrijkste updates  en belangrijkste 
werkenergiegevers: zelf vorm geven aan het 
werk, samen met ervaren oudere collega’s en hun 
leidinggevenden. Die trend wordt ook steeds meer 
door de oudere generaties overgenomen. Het is 
een stap richting inclusief samenwerken.

Hiërarchie inzetten om bijvoorbeeld besluiten te 
nemen of veranderingen door te voeren, is voor 
jongeren niet meer van deze tijd. Niet de 
hiërarchie telt, maar vooral wat je, ook als 
leidinggevende, toevoegt. De invoering van 
zelfsturende teams levert nogal eens weerstand 
op bij oudere medewerkers – en die groep wordt 
groter! De invoering wordt vaak niet echt samen 
besloten en ze voelen zich dan ‘top down’ 
overladen met weer een nieuw thema en met 
andere taken dan echte zorg verlenen. 

Samen besluiten en veranderen, leidinggevenden 
en (staf)medewerkers, als mens gelijkwaardig en 
met een duidelijk afgesproken rol en 
taakverdeling, heeft in de huidige tijd meer kans 
van slagen. Het gevoel van ‘er samen voor staan’ 
spreekt veel zorgmedewerkers aan. Je leert het 
door het te DOEN.

1. Samen DOEN, NU.

Die directe positieve reactie van een 
bewoner of cliënt; “die glimlach, het dank 

je wel, die tevreden blik, die kleine
vooruitgang, daar doe ik het voor”, geeft 

medewerkers, en leidinggevers en 
bestuurders, met hart voor de zorg, van 

jong tot ouder, de meeste werkenergie en 
voldoening in hun werk.
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Bewust vanuit de ouderenzorg toewerken naar 
een ander beeld, een eigentijds imago, van het 
werk. Zoals: in onze groeiende zorgorganisatie 
met veel zeer ervaren collega’s willen we SAMEN 
met jongeren praktisch innoveren om ‘bij de tijd’, 
aantrekkelijk en betaalbaar te blijven.

Het gaat hierbij om drie parallelle processen:
1. Het positief beïnvloeden van het externe 

beeld;
2. De interne ontwikkeling richting ‘het nieuwe 

imago’;
3. De frisse blik van jongeren daadwerkelijk  

inzetten om praktisch te innoveren. 

De ouderenzorg heeft bij veel jongeren het 
imago van saai werk: oude mensen die alleen maar 
achteruitgaan voeden en wassen. Wanneer ze 
stagelopen ontdekken ze dat het zorgwerk toch 
wel meer inhoudt dan dat en ze zien ook meer 
praktische mogelijkheden om ouderen eigentijdser 
te begeleiden. 

Tegelijkertijd lijkt er bij een volgende generatie 
ouderen een heel andere behoefte te ontstaan: 
liefdevolle en respectvolle begeleiding tijdens de 
laatste levensfase. Dit aspect van het werk daad-
werkelijk centraal zetten en uitdragen kan helpen 
het imago op te frissen.  

Bovendien is de ouderzorg door de vergrijzing de 
komende decennia een groeiende branche waar 
steeds meer geld in omgaat en waar praktische 
innovaties nodig zijn om de zorgverlening 
betaalbaar én kwalitatief op peil te houden. 

Daar kunnen en willen veel jongeren met ‘out of 
the box’ ideeën een belangrijke rol in spelen. Zij 
zien vaker en eerder dan de oudere generaties 
nieuwe mogelijkheden over de grens van de be-
staande cultuur c.q. buiten de gebaande paden. 

Bij het inslaan van nieuwe paden hebben ze wel 
het ervoor open staan, de morele en actieve steun 
en het meedenken van hun ervaren collega’s met 
(werk)levenswijsheid nodig. 

2. Imago updaten.

Bij ouderen ontstaat ook een heel andere 
behoefte; liefdevolle en respectvolle 

begeleiding tijdens de laatste levensfase.

“Als je valt wil je geen vinkje op een lijstje, 
maar vooral even vastgehouden worden” 

Het liefdevol opvoeden van kinderen is heel 
belangrijk. Het liefdevol begeleiden van 

ouderen in hun laatste levensfase eveneens.
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DOE bewuster wat eigen werkenergie opwekt, uit 
respect voor jezelf en met respect voor de ander 
en in het belang van de zorg zelf.

Het bewust worden is meestal al aanwezig. Het 
DOEN, wat de meeste werkenergie opwekt, wordt 
voor de meeste mensen lastig, wanneer dat tegen 
een (onbewust) dominante stroming ingaat. Daar 
kan vanaf twee kanten geleerd worden: 
1. Voor het daadwerkelijk doen kan je zelf moed 

of ondersteuning organiseren.
2. Voor het door de ander doen wat de meeste 

werkenergie kan je open staan en actief  
meedenken.  

Aan mensen kun je zien of ze met hun team en 
organisatie de goede kant opgaan, of ze zich 
authentiek ontwikkelen, of er vertrouwen is in ‘hoe 
het gaat’ en of er een onderlinge gezonde sociale 
band is. Die elementen zorgen collectief, in een 
groep, afdeling of organisatie, voor een voelbaar 
en zichtbaar hogere werkenergie. 

Die hogere werkenergie is te beschouwen als een 
signaal van het ‘op de goede weg zijn’. Dat kun je 
ook omdenken: door bij zoveel mogelijk 
werkactiviteiten bewust te doen wat de meeste 
werkenergie opwekt, draag je bij aan het 
vergroten van de kans dat samen ‘de goede weg’ 
wordt gevonden en gevolgd. 

Met je eigen generatiegenoten doen wat de 
meeste werkenergie opwekt, vergroot de kans dat 
je bijdraagt aan updates van gedateerde manieren 
van werken die het eigen team en de eigen 
organisatie bij de tijd en aantrekkelijk houden. 

Zoveel mogelijk doen waar je zelf de meeste 
werkenergie van krijgt is ook een manier om eigen 
regie in het werk vorm te geven. Bovendien wordt 

de eigen energiebatterij op die manier 
voortdurend opgeladen (letterlijk duurzaam 
werken) en dan gaat die langer mee. Heel 
belangrijk voor vergrijzende organisaties waarin de 
oudste generaties de grootste zijn en langer 
doorwerken een optie is om het groeiende 
arbeidstekort op te vangen. 

3. Alle zorgmedewerkers
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Zeg tegen jongeren dat je hun frisse inbreng 
waardeert en graag meedenkt als ze praktische 
verbeter mogelijkheden zien.
Reageer direct als jonge collega’s ‘een beetje 
uit de bocht vliegen’, ze hebben jullie spontane 
feedback en steun nodig om hun eigen gezonde 
weg te vinden.

Jongeren hebben in het dagelijkse werk de 
positieve feedback en steun van ervaren collega’s 
nodig om hun eigen weg te vinden en om te 
ontdekken waar ze goed in zijn. Dát willen ze 
namelijk verder ontwikkelen. Hiermee maak je als 
oudere collega een begin door expliciet te zeggen 
dat je hun frisse blik waardeert en dat je bereid 
bent om hen daarbij te ondersteunen.  

In alle vier de onderzochte zorgorganisaties is 
de 50+ groep voorlopig de grootste en heeft de 
meeste invloed op de bestaande cultuur. 

De aankomende jongste werkende generatie is 
zo’n 25% kleiner dan de oudste werkende 
generatie en heeft ook daarom meer actieve steun 
van de oudere collega’s nodig om hun updates 
daadwerkelijk ‘in te voeren’, in het belang van 
iedereen. 

Eenvoudig gezegd bepaalt a) de mate waarin de 
oudere generaties openstaan voor de updates van 
de jongsten, b) hen daarbij ruimte geven, plus c)
actieve steun geven in de vorm van onder meer 
positieve feedback, de aantrekkelijkheid van een 
team of organisatie voor de jongste medewerkers. 

Bovendien, wanneer oudere collega’s open staan 
voor de vernieuwingen van jongeren, gaan 
jongeren meer open staan voor de 
ervaringskennis en de feedback van de oudere 
collega’s. Dat gelijkwaardig en wederzijds leren 

bevordert weer het samenwerken.

Veel jongeren voelen zich vrijer dan vorige 
generaties om zichzelf te zijn in het werk. Een 
bijeffect is dat ze soms een beetje ‘grenzeloos uit 
de bocht vliegen’. Die jongeren hebben de duide-
lijke en directe (positieve) feedback van de oudere 
collega’s nodig om hun gezonde weg te vinden. 

Vrijwel alle verpleegkunde studenten die stage 
liepen gaven aan vooral in de praktijk veel te leren.  

4. Ervaren zorgmedewerkers

Als ervaren collega spontaan en direct 
het gesprek aangaan met jongeren, niet 

hiërarchisch, maar ‘als mens’, op het 
moment van ‘uit de bocht vliegen’, werkt 
beter dan het bespreken ervan in een tus-

sentijds beoordelingsgesprek: 

“Ik waardeer dat je eerlijk zegt dat je een 
nogal wild weekend had, maar we gaan 

er vandaag samen iets goeds van maken, 
toch?”
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Leer in elke situatie bewuster te doen wat de 
meeste werkenergie opwekt, met respect voor 
jezelf en voor de oudere collega’s. Dat is een 
gezonde vorm van zelfsturing en eigen regie 
nemen van binnenuit, bevordert de eigen 
authentieke ontwikkeling én het constructief 
samenwerken. 

De meeste jongeren gaan werken in (sterk) 
vergrijzende zorgorganisaties. Daar worden ze 
echter vrijwel nooit op voorbereid. Overal waar de 
jongste medewerkers zich (ongewild) 
aanpassen aan gedateerd gedrag van de oudere 
medewerkers en zich in gaan houden, gaat het 
mis. Dan treedt er werkenergieverlies op bij zowel 
de de jongste en de oudste medewerkers. Het 
team en de organisatie verouderen en verliezen 
die daarmee aantrekkelijkheid voor jongeren én 
ouderen. 

Een van de grootste uitdagingen voor jonge 
zorgmedewerkers is om te leren op hun 
eigentijdse manier samen te werken met oudere 
collega’s en zich niet aan te passen aan 
gedateerde routines die veel oudere 
zorgmedewerkers op de automatische piloot 
neigen te herhalen. Tijdens hun opleiding of stages 
kunnen jongeren leren om gedateerde sociale 
processen te herkennen. Ieder moment waarop 
een gedateerd proces wordt herhaald door de 
oudere is een kans voor de jongere om die te 
updaten, in het belang van iedereen. Maar dan 
moet je wel weten hoe je dat kunt doen.

Dat updaten lukt veel beter wanneer ervaren 
collega’s hiervoor open gaan staan en dat updaten 
actief stimuleren. Maar jongeren kunnen ook leren 
om die openheid en actieve steun te organiseren. 
Veel ervaren collega’s zijn daartoe best bereid, 
maar dat is aan de buitenkant vaak niet te zien. 

De bereidheid komt vrijwel altijd tevoorschijn als 
die expliciet wordt gevraagd. 

Benoem bij ervaren collega’s wat je van hen leert, 
zeg waar jij vindt dat ze goed in zijn. Vaak beseffen 
oudere collega’s dat niet meer. Dat benoemen 
raakt hen positief en dat bevordert het samen 
werken en het samen leren. Juist van die 
groeiende groep oudere collega’s kunnen jongeren 
in de dagelijkse praktijk veel leren. Die aspecten 
van de vergrijzing, het wederzijds leren, 
benadrukken kan de aantrekkelijkheid voor 
jongere en oudere generaties vergroten.

5. De jongste zorgmedewerkers 
(en hun opleiders /docenten)

De lastigste groep voor jongeren vormen 
vastgeroeste collega’s; “Waarom anders, 

we doen het al jaren zo” 

Besef echter dat niemand vastgeroest wil 
zijn, dat voelt namelijk helemaal niet fijn. 

Leer als jongere het vastgeroest zijn 
spontaan te benoemen, zonder 

beschuldigend te zijn, want dat werkt 
meestal averechts. 

Niemand is vrijwillig vastgeroest, meestal 
overkomt iemand dat. Je kunt wel hulp 

aanbieden, maar het is aan de 
vastgeroeste collega zelf om het 

ontroesten toe te laten en zo de eigen 
vitaliteit weer terug te krijgen. Dat lukt 

overigens zelden zonder hulp van anderen. 



16 17

Stop zo snel mogelijk de ‘bureaucratische 
mishandeling’ van zorgmedewerkers en stem 
met ‘cijfers’ vragende financiers en inspecties én 
met zorgmedewerkers af hoe registratie plaats 
kan vinden zonder dat het ten koste gaat van de 
kwaliteit van de zorgverlening zelf.

Opvallend veel medewerkers met hart voor de 
zorg ervaren verlies van werkenergie en zingeving 
bij het uitvoeren van bureaucratische handelingen. 

Sterke sturing vanuit financiers en inspecties op 
registreren creëert een emotioneel en moreel 
dilemma bij veel zorgmedewerkers en bestuurders. 

Dit veroorzaakt juist bij die medewerkers een 
zinloos gevoel; “waar zijn we in godsnaam mee 
bezig”, en daar liggen ze wakker van. Zo willen de 
meesten niet (door)werken. Ook de meeste 
jongeren willen zo niet werken. 

Bij veel bestuurders speelt hoogstwaarschijnlijk 
(dit is niet met hen onderzocht) ook de angst voor 
de publieke reacties op een slechte beoordeling 
na bureaucratische controles. Dat heeft zoveel 
negatieve gevolgen, voor hem- of haarzelf en de 
organisatie, “dat wil je uit alle macht voorkomen”. 
Dan wordt die macht ingezet om tegen het 
zorggevoel in toch bepaalde bureaucratische 
werkzaamheden wel te laten doen. 

Dat is vooral voor de oudere medewerkers fysiek 
niet vol te houden, naarmate de leeftijd stijgt 
wordt de energiebatterij wat zwakker, en het haalt 
het hart uit de zorg.   

6. Bestuurders

Vooral bij diegenen die hart voor de zorg 
hebben en daarmee hoogstwaarschijnlijk 

de belangrijkste groep vormen om de 
kwaliteit op peil te houden. 

“Je voelt de zorgbehoefte van een bewoner/
cliënt en dan ga je toch maar weer achter 

de computer de registratie en administratie 
doen”. 



18 19

Verander samen met direct betrokkenen, doe 
dat selectief, verken steeds of het goed te doen 
is en werkenergie opwekt. Heb veel oog voor het 
proces, pak verbindend door als dat nodig is en 
check steeds of wat wordt veranderd het 
zorgwerk echt verbetert. Gelijkwaardig als mens, 
met een helder afgestemde rolverdeling.

Voor de duidelijkheid, het is niet zo dat er geen 
leidinggevenden meer nodig zijn, ook voor de 
jongste generaties niet. Het gaat vooral om anders 
leiden. Een eigentijdse coachende stijl van 
leidinggeven c.q. ondersteunen wordt door alle 
generaties zorgmedewerkers gewaardeerd. Het 
eigentijdse bestaat uit ‘als mens gelijkwaardig 
opstellen met een heldere rolverdeling’. Het gaat 
ook om de toegevoegde waarde. Welke 
ondersteuning van een leidinggevende de meeste 
toegevoegde waarde heeft kan per team 
verschillen en kan per team worden afgestemd. 

Als je wilt zien wat een eigentijdse manier van 
leiden en samenwerken is, die werkenergie 
opwekt bij alle generaties, kijk dan hoe ouders van 
nu en hun kinderen dat doen. Eigentijdse sociale 
processen worden vooral ontwikkeld door 
veranderingen in het opvoeden. Dit betekent 
volgens ouders en hun kinderen dat die nieuwe 
manieren verbeteringen zijn ten opzichte van die 
uit de vorige tijd. Hun kinderen dragen deze 
nieuwe manieren een organisatie binnen in de 
vorm van updates voor wat er gedateerd is. 

Ook zorgprofessionals die ouder zijn van de 
jongste werkende generatie kunnen dat eigentijds 
samenwerken en leiden meenemen naar het werk. 
Die hoeven zij niet meer te leren, dat deden ze 
thuis al. Het enige wat ze hoeven te doen is op het 
werk niet automatisch en onbewust de 
gedateerde manier blijven herhalen, maar in plaats 

daarvan bewust zelf de eigentijdse manieren van 
thuis in te voeren. 

7. Leidinggevenden
Ongeveer 75% van de 50+’ers van nu is 

ouder van één of meer millennials (1985-
1999), het gaat het om een grote groep 

ervaren medewerkers die zo zelf een 
sociaal gezonde impact kan hebben op de 

bestaande cultuur kan opfrissen. 

Dat maakt de organisatie niet alleen 
aantrekkelijker voor jongeren, het wekt 
ook meer werkenergie op bij de oudere 

zorgprofessionals. 

Van de groeiende groep 50+’ers wordt 
weleens gedacht dat die weinig meer 

willen veranderen. Dat vooroordeel kun je 
checken en je zult zien dat je er meestal 

naast zit. 

Oudere collega’s willen ook 
veranderingen die werkenergie opwekken. 

Ze willen henzelf en hun zorgwerk 
voelbaar beter maken, maar niet te veel 
tegelijk en bij voorkeur niet top down. 

“Er wordt steeds meer van je gevraagd, dat 
put je uit, de maat raakt dan echt te vol”.
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Stimuleer dat iedere zorgprofessional in elke 
situatie doet wat de meeste werkenergie opwekt, 
met respect voor zichzelf en de ander. Dan laden 
ze voortdurend zelf hun eigen batterij op, houden 
ze het werken langer vol en vergroten ze zelf de 
kans dat hun team en organisatie gezonder en 
aantrekkelijker wordt voor alle generaties.

Opvolgende generaties hebben een hoofdrol in 
het updaten van sociale processen, zoals leiden of 
samenwerken. Daarmee gaat het om de sociale 
ontwikkeling, of het sociaal bij de tijd blijven, van 
een organisatie (cultuur) en een belangrijk 
aandachtspunt voor HR. 

Een grote uitdaging:  
Alle HR instrumenten, zoals opleiden en coachen, 
inzetten om zorgprofessionals te ondersteunen in 
bewust en vaardig worden in het zelf doen wat de 
meeste werkenergie opwekt.

Sociale processen, manieren van leiden, 
organiseren, besluiten, samenwerken, veranderen, 
faciliteren, leren, omgaan met verschillen e.d., 
hebben een houdbaarheidsdatum. Na die datum 
wordt het herhalen schadelijk voor mensen en hun 
team en organisatie. Bij mensen daalt de 
werkenergie (lees vitaliteit) en werktevredenheid. 
Het herhalen vermindert ook de kwaliteit van de 
zorg, verlaagt de aantrekkelijkheid van de 
organisatie voor medewerkers en de tevredenheid 
over de zorgverlening bij bewoners c.q. cliënten.

Al die sociale processen bij elkaar vormen de 
cultuur. Opvolgende generaties spelen een 
hoofdrol in het updaten van gedateerde 
sociale processen, in het ‘bij de tijd’ houden van de 
cultuur waar ze onderdeel van uitmaken. Wanneer 
mensen met hun generatiegenoten doen wat de 
meeste werkenergie opwekt, komen hun updates 

voor wat er gedateerd is in de bestaande cultuur 
tevoorschijn. Tegelijkertijd laden ze zo voortdurend 
hun eigen energiebatterij op. Je kunt zeggen dat 
‘doen wat de meeste werkenergie opwekt’ 
letterlijk duurzaam werken is en tegelijkertijd de 
organisatie aantrekkelijker maakt voor alle 
generaties. 

Een andere belangrijke uitdaging: 
De groeiende groep 60+’ers verleiden om langer 
door te werken. Dat lijkt de enige manier om de 
oplopende arbeidskrapte vlot op te lossen. 

8. HR

De groep 50+ wordt in dit pamflet af en 
toe afzonderlijk genoemd, omdat het de 

komende decennia de grootste groep 
werknemers blijft. Wanneer zo’n 60% uit 
deze groep, en dat lijkt haalbaar, parttime 

3 jaar langer doorwerkt wordt hiermee een 
belangrijk deel van de arbeidskrapte 

opgevangen.

“Ik wil zeker nog een paar jaar 
doorwerken, maar dan wel parttime, doen 
waar ik goed in ben, met meer eigen regie 

en de druk eraf”. 

Alleen met jongeren lukt dat niet, omdat 
die generatie 25% kleiner is dan de 

generatie die de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt. 
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Test voortdurend of technologische 
verbeteringen door de groeiende groep 50+ 
zorgmedewerkers daadwerkelijk als verlichtend 
of handig worden ervaren

Een van de grootste uitdagingen: 
Technologische ontwikkelingen inzetten die in de 
beleving van de groeiende groep 50+’ers hun 
zorgwerk daadwerkelijk verbeteren c.q. verlichten

Bij het opvangen van de arbeidskrapte kunnen (en 
moeten) ook technologische mogelijkheden 
worden benut. Met een sterk vergrijzende 
organisaties is dat een uitdaging. 
 

De bereidheid om nieuwe technologieën te leren 
toepassen neemt bij ouderen toe wanneer ze 
verwachten of gaan ervaren dat die helpen om 
hun werk te verbeteren of te verlichten. 

Wanneer dat niet wordt verwacht of niet zo wordt 
beleefd, bijvoorbeeld bij het inzetten van IPads om 
(verouderde) bureaucratische controles uit te 
voeren, ontstaat weerstand en dan leveren deze 
innovaties veel gedoe en weinig of geen 
kwaliteits- en tijdwinst op. 

9. ICT’ers

De groep 50+’ers is, als gevolg van de 
vergrijzing, tot 2040 de grootste groep 

medewerkers. 

Jongeren groeien op met nieuwe 
technologieën en de meesten leren dat 

snel. Veel oudere zorgmedewerkers 
‘moeten’ het gebruik ervan leren en dat 

gaat wat trager dan bij jongeren. 

“Dan krijg ik zo’n IPad in mijn handen 
gedrukt met de mededeling dat de 

instructie op het scherm staat, maar ik weet 
niet eens hoe ik dat ding aan moet zetten”.
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