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GENERATION MANAGEMENT

Anticiperen op het HR beleid van morgen vereist een plan rond diversiteit. Diversiteit betekent complementariteit. De Select 
coaches geven u inzicht in de kwaliteiten en loopbaanverwachtingen van verschillende generaties en de meerwaarde die ze 
elkaar bieden.

UW CHALLENGES

•  U wilt effectief junior medewerkers aantrekken via een employer branding die aansluit bij hun loopbaanverwachtingen en motivatie
•  U wilt senior medewerkers op een constructieve manier inzetten 
•  U wenst kennisoverdracht te garanderen en dit in beide richtingen (senior-junior maar ook junior-senior)
•  U wilt professionele samenwerking waarborgen en complementariteit optimaliseren tussen de verschillende generaties.

ONZE OPLOSSING

Iedere generatie heeft iets unieks te bieden. Door een beter inzicht te krijgen in de verschillende leeftijdsgroepen en hun 
specifieke loopbaanverwachtingen, kan u uw werknemers efficiënt inzetten. Select geeft advies over de generaties bij u op de 
werkvloer en hoe ze zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken. Samen met uw medewerkers overlopen we leerpunten en 
stellen we een actieplan op.

ONZE BENADERING

De opleiding die we aanbieden begint met het doorlichten van de percepties en vooroordelen die specifiek zijn aan de ver-
schillende generaties, alsook de werkstijl en motivatievoorwaarden. Die theorie wordt onmiddellijk omgezet in praktijk op een 
interactieve manier. Aan de hand van rollenspelen, oefeningen en brainstorms wisselen we ervaringen uit en komen zo tot een 
waardevolle uitwisseling van ideeën en constructieve feedback. 

De realiteit is nooit ver weg want deelnemers wordt gevraagd bij ieder onderdeel hun leerpunten te vertalen naar hun werkplek. 
Die kunnen zo omgezet worden in een actieplan. Niet alleen medewerkers, maar ook leidinggevenden krijgen de juiste tools 
om hun management- en communicatiestijl aan te passen aan de verschillende generaties op de werkvloer. Zo verloopt de 
samenwerking vlotter en kan het engagement verhogen.

De opleiding is opgebouwd volgens de 4 fases van een doeltreffend leerproces, namelijk volgens de leercyclus van Kolb*. 

WAT U HIERUIT HAALT

Na deze opleiding zal u enerzijds een beter inzicht hebben verworven in uw eigen generatie als in de andere. Bovendien leert u 
zo ook de troeven van en meerwaarde in uw team en organisatie kennen.
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