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X ziet, X ziet,
wat Y niet ziet.
En andersom.

X

12 min.

Verschillende generaties bezitten, door de tijd waarin zij opgroeiden, diverse kwaliteiten en valkuilen.
Slimme organisaties stimuleren de samenwerking tussen de verschillende generaties. Maar, effectief
samenwerken met verschillende generaties is ook verdraaid ingewikkeld. Net als met andere vormen van
diversiteit kunnen spanningen en misverstanden gemakkelijk ontstaan. Onder de noemer ‘We Generate
Leadership’ onderzochten de auteurs met veertig mensen uit vijf organisaties en van verschillende
generaties de vraag: Hoe gaan wij om met leiderschap? Vanuit welke kijk op de wereld? En wat betekent
dat voor onze organisaties en de manier waarop wij samenwerken?

Geschreven door:

Joost Voerman, directeur
Twynstra Gudde, en Petra Kerstens,
zelfstandig ondernemer en adviseur bij
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Petra Kerstens Consultancy & Others. Met
bijdrage van Talitha Muusse, oprichter
Blikverruimers en Energieboot, en spreker
over generaties en duurzaamheid.

X

Y
Joost Voerman (Generatie X) en Petra Kerstens (generatie Y)
delen aan de hand van verschillende thema’s en dilemma’s
hun bespiegelingen over wat de generaties onderscheidt, maar
vooral ook wat deze met elkaar kan verbinden.

Leidinggeven en samenwerken anno nu
Petra: ‘Wil ik impact hebben of authentiek blijven?’

“Leiding nemen: iets waar ik als adviseur bij Twynstra
Gudde altijd zo’n tweeslachtige houding bij had. Aan
de ene kant: ja, natuurlijk wil ik leiderschap tonen voor
vraagstukken die ik belangrijk vind en voor de organisatie
waar ik betrokken bij ben. Ik ben halverwege de dertig en
voel dat ik voldoende bagage heb om mijn steentje bij te
dragen en verantwoordelijkheid te nemen.

Y

Maar als ik kijk naar de manier waarop je in Twynstra
Gudde formeel leiding neemt, als partner, dan denk ik
soms: ‘Laat maar zitten’. Niet alleen bij Twynstra Gudde,
maar ook bij andere bedrijven of organisaties betekent
dat leiding nemen namelijk dat het lastig is om trouw te
blijven aan jezelf. Het betekent dat je je begeeft in allerlei
structuren die vaak hun doel voorbijgeschoten zijn, of in
een hiërarchie waarbij leiders niet authentiek zijn. Nee,
dan zoek ik liever mijn eigen weg, of ga ik lekker bij een
start-up werken, of in een kleine organisatie.
Ik zie en hoor dit dilemma bij veel generatiegenoten.
Leiding nemen kan iedereen; persoonlijk leiderschap is
tegenwoordig iets wat gestimuleerd wordt. Het wordt
spannend wanneer we het hebben over leiding nemen
op formele plekken in organisaties en samenwerken met
oudere generaties leiders. Dat laatste schuurt en creëert
voor mijn generatie een aantal lastige vragen.”

O

X

We Generate Leadership is een initiatief van Petra Kerstens en Anne Marth Kuilder en
is in mei 2016 begonnen met een actieonderzoek, uitgevoerd door veertig mensen uit vijf
organisaties: Aegon, P2, Alliander, PostNL en Twynstra Gudde. Van elke organisatie
hebben enkele mensen van generatie Y (geboren ongeveer tussen 1975 en 1990) en X
(geboren tussen 1960 en 1975) deelgenomen. Waar mogelijk zijn generatie Z (geboren
tussen 1990 en 2005) en babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) betrokken.
In drie bijeenkomsten tussen mei en september 2016 hebben zij zichzelf leren kennen
als kind van hun tijd en vragen en verhalen uitgewisseld over hun organisaties en leiderschap. Generatiegenoten van verschillende organisaties hebben elkaar geïnterviewd. De
resultaten uit het onderzoek zijn vertaald in een korte film en een boekje, te vinden op
www.wegenerateleadership.com.

Kinderen van onze tijd
Joost: ‘Waar ik ruimte zie, ziet generatie Y belemmeringen’

X

“Leiding nemen: soms is het meer een plicht dan een
keuze. De organisaties die door onze voorgangers zijn
opgericht, zijn nog steeds van waarde. Zij bieden een
bedding en houvast voor professionals: een plek om je
thuis te voelen en een plek om je verder te ontwikkelen.
Ik wil leidinggeven aan een organisatie die dat mogelijk
maakt. Twynstra Gudde is zo’n organisatie, vanuit mijn
perspectief.
Het is dan ook pijnlijk om te constateren dat medewerkers van generatie Y deze ruimte niet voelen. Ik kan zo
terughalen hoe machteloos ik mij voelde toen een talentvolle adviseur vertrok bij Twynstra Gudde, omdat zij geen
ruimte voelde om haar eigen ontwikkeling vorm te geven.
Waar ik ruimte zie, ziet haar generatie belemmeringen.
Ze blijven voor de drempel staan en stappen er niet over.
Hoe kan het zijn dat wij zo anders naar onze organisatie
kijken? Wat doe ik en wat doen mijn generatiegenoten
daarin? En hoe kunnen wij elkaar de hand reiken?”

“Wij protesteerden voor meer
individuele vrijheden en
democratisering, maar ook om
het bestaande te behouden”

Petra: ‘De wereld lag aan onze voeten’

“Mijn generatie, vaak generatie Y, Millenials of Pragmatische Generatie genoemd, is geboren in de jaren ‘70 en
‘80. Onze vormende jaren zijn eind jaren ‘80 en de jaren
‘90. Hoewel er in het onderzoek natuurlijk verschillen opduiken tussen plattelandskinderen en stadskinderen, is
het treffend hoe snel we elkaar vinden in een gedeelde
herinnering. Onze jeugd was in het algemeen onbezorgd
of ‘één groot kinderfeest’, zoals een van de deelnemers
zei.

Y

We mochten meebeslissen waar de vakantie naartoe
ging. Op school en thuis was er volop aandacht voor
onze ontwikkeling. We moesten vooral datgene doen wat
ons gelukkig maakt en onze kansen benutten. Ik herinner
me de val van de Berlijnse Muur op tv en de vreugde
en het optimisme van mijn ouders, ook al had ik geen
flauw benul waar het precies over ging. Ik herinner me dat
we in mijn jongste jaren nog niet zo vaak in de stad een
terrasje bezochten, maar voor dat soort dingen kwamen
steeds meer geld en ruimte. Ik zie mezelf nog zitten met
de vakantiecatalogus, een mooi plaatje aanwijzen van
een huisje in Italië. Mijn ouders gingen overstag en een
paar maanden later zwom ik in het Gardameer. Tegen
de tijd dat we op de middelbare school zaten, raakte de
computer ingeburgerd en wat later het internet.
De wereld lag open. En aan mijn voeten.”

Joost: ‘Wij maakten er het beste van’

“Mijn generatie, geboren tussen 1960 en 1975, wordt de
generatie X, of ook wel ‘de Verloren Generatie’ genoemd.
Het was de periode van de Koude Oorlog, een sombere
tijd. ‘Carrière maken voordat de bom valt.’

X

Ik liep mee in de grote vredesdemonstratie in Amsterdam. In het dorpscentrum ging ik naar schrijfavonden
van Amnesty International: een brief als vorm van protest.
En in de supermarkt lieten wij de Del Monte-blikken in de
vakken staan, een consumentenboycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Er was heftig maatschappelijk
debat, aan de keukentafel, op straat en in diverse vergaderzaaltjes. Wij protesteerden niet alleen voor meer
individuele vrijheden en democratisering. Wij vochten
ook om het bestaande te behouden. Wij zagen daar de
waarde van in. Jarenlang hebben wij geduldig gewacht
om de leidinggevende plekken van de Babyboomers in
organisaties in te nemen.
Ondanks het feit dat de wereld niet aan onze voeten lag
qua banen en kansen, was er wel iets om voor te strijden,
namelijk het behouden van de normen en waarden, en
de voorspoed die na de oorlog was opgebouwd. Terugkijkend denk ik dat hard werken, ‘het beste ervan maken’,
ons antwoord was op de gepolariseerde situatie die wij
aantroffen.”

Y

YX

Bouwen of voortbouwen?
Petra: ‘We need to step in’

“Aanvankelijk lag de wereld dus voor ons open. Maar tegen mijn dertigste, en volgens onderzoek gebeurde dat
bij vele andere generatiegenoten, vertaalde zich dat in
problemen met kiezen in een wereld vol mogelijkheden.
We voelden de druk om ‘het goede’ te kiezen (Waarmee
onderscheid ik me? Wat wil ik zelf?), om te streven naar
perfectie en een doel en zin(geving) te vinden.

De meeste van mijn peers zijn inmiddels ruim de dertig
gepasseerd, hebben een partner, kids, eventueel een
huis. Daarmee hebben we dus inmiddels behoorlijk wat
keuzes gemaakt. Was het dan toch een levensfase? Nee,
ook nu merk ik dat zingeving en authenticiteit voor mijn
generatie thema’s zijn. Mijn vriend, ook halverwege de
dertig, wil zich niet vastleggen in zijn werk en aarzelt over
vervolgstappen. Een andere goede vriend, die jaren bij
een hedgefund heeft gewerkt, wil ‘zijn profiel verbreden
en zijn opties openhouden’. Nu probeert hij een radiostation voor jazzmuziek te starten. Als je iets gedaan wilt
krijgen, dan regel je dat toch gewoon? Dat is wat mijn
generatie denkt.
Maar dat gaat niet altijd op in het leven. En zeker niet
in de organisaties waarin we werken. Het kost al gauw
anderhalf jaar praten voordat je je team met een fte mag
uitbreiden. De nadruk ligt op plannen maken, risico’s managen en rekening houden met posities en status.

Het leiderschap en de manier van samenwerken van
mijn generatie laat zich het best omschrijven als casual,
intuïtief, verbindend en sterk gericht op ontwikkeling en
zingeving, zo blijkt uit het onderzoek ‘We Generate Leadership’. Wat ik doe en vraag van anderen moet bijdragen
aan deze wereld, van betekenis zijn voor mijn eigen en
andermans leven. Winst of carrière maken hebben dat
onvoldoende in zich. Alle keuzestress ten spijt, heeft die

Joost: ‘Laten we onze geluiden samenvoegen’

wereld vol mogelijkheden wel tot een sterk eigen kompas geleid. Intuïtie als bron van leiderschap, dat is nog
lang niet algemeen geaccepteerd in het bedrijfsleven, en
zeker niet op topfuncties. Opgegroeid in een wereld die
steeds meer connected is, zijn wij sterk gericht op verbinding. Als bedrijf moet je samenwerken en ook afhankelijk
durven zijn; je kunt het niet alleen in deze wereld. En bovenal valt mij op dat ons leiderschap casual is: gewoon,
pragmatisch. Wars van hiërarchie of hoe het hoort. Als
het maar werkt! De wereld is steeds meer fluïde, dus laten
onze organisaties dat ook zijn!
Maar er knaagt ook iets. Ik kan het antwoord van mijn
generatie wel populair als ‘flexibel en agile’ beschrijven,
maar daarmee verhul ik ook iets. Want we verhouden ons
eigenlijk niet tot de bestaande structuren, maar we doen
het liefst of ze er niet zijn. We willen onszelf in die hiërarchie niet boven een ander plaatsen, maar in het hoger
management of de politiek ligt wel de legitieme macht en
daar worden de besluiten genomen. Of we gaan alsnog
overstag en passen ons aan, maar daarbij een klein stukje van onszelf verliezend.

Beide reacties van mijn generatie geven geen blijk van
duurzaam leiderschap en verbinding met andere generaties. Als wij, mijn generatiegenoten en ik, willen dat de
invloed van bestaande instituties ‘klopt’ en zinnig is, then
we need to step in. Met alles wat wij in ons hebben.”

X

“Inmiddels ben ik meer dan twintig jaar werkzaam als
adviseur en sinds de zomer van 2015 als directeur van
Twynstra Gudde: een bewuste keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor een organisatie die meer dan vijftig
jaar bestaat. Een organisatie waar ik trots op ben en die,
daar ben ik van overtuigd, ook de komende vijftig jaar van
betekenis kan zijn bij het vormgeven van deze tijd. Ik ben
mij er dan ook zeer van bewust dat ik tijdelijk deze plek
invul. Ik kan enigszins richting geven. De organisatie is
groter dan Joost Voerman.

Leidinggeven aan een organisatie in deze tijd vraagt om
de dynamieken van de verschillende generaties samen
te brengen en gezamenlijk ‘muziek’ te maken, zoals jazzartiest Stefon Harris het omschrijft: een jazzkwartet. Als
hij met zijn band muziek maakt, bestaan er geen fouten.
Een fout, of letterlijk een ander geluid of andere toon, is
in de eerste plaats een ‘opportunity of change’: een kans
om iets te veranderen, om de muziek een andere richting
op te laten bewegen. Waardoor iets nieuws en unieks
ontstaat.

Binnen veel organisaties zie ik vier generaties actief die elk
op hun eigen wijze hun relatie tot de organisatie, het systeem, vormgeven:
xD
 e Babyboomers; mijn voorgangers. In hun verzet
tegen de bestaande orde en systemen zijn zij loyaal gebleven aan het systeem. Als pubers die zich verzetten
tegen de normen en waarden van hun ouders is voor
hen het systeem vanzelfsprekend. Het systeem zorgt
voor hen.
xG
 eneratie X; mijn generatie. Opgegroeid in de periode dat het systeem en onze westerse normen en waarden onder druk stonden. Wij hebben ons opgeworpen
als de beschermers van het systeem. Wij omarm(d)en
het systeem.
xG
 eneratie Y; de generatie van Petra. Deze staat voor
mijn gevoel met de rug naar het systeem. Zij onttrekken
zich aan de systeemwereld, gaan hun eigen weg, blijven voor de drempel staan. Organisaties worden uitgesloten. En wat wordt uitgesloten, bepaalt de dynamiek.
Paradoxaal genoeg is, vanuit mijn perspectief, de generatie Y met hun openlijke twijfel juist meer bezig met
systemen en organisaties dan de andere generaties.
xD
 e generatie Z; de huidige tieners en twintigers. Zij zijn
naar mijn idee de meest volwassen generatie. De organisatie en systemen zijn een gegeven. Zij spelen met
wat er is. Zij verleiden, dansen en spelen in op kansen.
Dat maakt mij vrolijk en optimistisch.

In samenwerking componeren wij ons eigen unieke
geluid. Net als bij een jazzimprovisatie is er in onze organisatie ruimte voor afwijkende, nieuwe geluiden én bouw
je voort op wat er is.”

O

X

Verschillen productief maken

Y

O

Petra: ‘Laat ons op onze eigen manier verantwoordelijkheid nemen’

“Inmiddels zijn veel generatiegenoten op formele leidinggevende plekken aan het komen of die stap aan het overwegen. Wat ik tegen hen (en mezelf) zou willen zeggen
is dit: In onze behoefte om trouw te blijven aan onszelf
en datgene te doen wat ‘goed voelt’, zit een ontzettende
kwaliteit! Eentje die ik echt wil vieren. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen en organisaties die dat uit het oog
verliezen. Maar het wordt pas echt duurzaam als we ons
ook verhouden tot de bestaande structuren: regels, protocollen, verantwoordingsvormen, besluitvorming. Niet
door ons aan te passen, niet door ertegen te vechten.
Maar door ze te erkennen, recht aan te kijken, en vanuit
onze casual en intuïtieve aanpak steeds weer te blijven
voelen en uit te spreken wat er nodig is. En ons daarvoor
in te zetten, ook als het even tegen zit.

Y

“In onze behoefte om trouw te
blijven aan onszelf en datgene
te doen wat ‘goed voelt’, zit
een ontzettende kwaliteit!”

Joost: ‘Laten we verbonden blijven en in gesprek’

Elk systeem, of het nu een familie is of een organisatie,
heeft een ordening nodig. Die biedt duidelijkheid en veiligheid, mits zij transparant is en geaccepteerd wordt.
Daar hebben wij ook een rol in te nemen.

“Het verantwoordelijkheidsgevoel van mijn generatiegenoten is van grote betekenis. Ik wens ons toe dat wij
steeds meer kunnen loslaten en handelen vanuit onze
intuïtie. Onze wijsheid is wellicht wel groter dan ons verantwoordelijkheidsgevoel. Laten wij dat eens gaan verkennen. Dat is spannend.

Joost, tegen jou en je generatiegenoten wil ik zeggen: ik
heb respect gekregen voor de verantwoordelijkheid die
jullie dragen en gedragen hebben. Voor de continuïteit
die jullie bieden, ook gedurende crisisjaren. Ik heb nog
steeds het gevoel dat jullie jezelf tekort hebben gedaan
met die loyaliteit en gun jullie aandacht voor je eigen
behoeftes. Maar ik denk nu ook: jullie hebben het maar
mooi gedaan.

Petra, tegen jou en jouw generatiegenoten wil ik bekennen dat ik eigenlijk heel erg jaloers ben op de wijze waarop jullie je verhouden tot de organisatie. Diep in mijn hart
verlangen wij X-ers ook naar deze vrijheid. Luister met
mildheid naar onze preken over verantwoordelijkheid en
commitment.

En nu is het tijd dat jullie nieuwe vormen en werkwijzen
onderzoeken met ons. Niet door grootse plannen te verwachten; daar geloven we niet in. Door klein en speels te
beginnen. Ons casual leiderschap zou je soms bijna over
het hoofd zien, dus nodig ons uit om het explicieter te benoemen. Accepteer dat wij ons wellicht tijdelijk verbinden
aan de organisatie als leider en zie dat dit niet ten koste
hoeft te gaan van diepgang. Het is niet erg als we op een
gegeven moment een ander pad kiezen. Let’s stay connected, wie weet komen we terug!”

X

X

Daarnaast wil ik jullie uitnodigen om jullie eigen leiderschap vorm te geven. Het hoeft niet groots en meeslepend, het kan ook klein en betekenisvol. Maar maak het
expliciet. En laten we verbonden blijven en in gesprek.
Dan kunnen wij samen de mooiste muziek maken.”

Tweebenig samen werken

www.tg.nl/Tweebenigsamenwerken

