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Inspiratie

Hoe kun je verbinding tussen collega's
binnen een organisatie stimuleren? In
deze Inspiratiebundel bieden wij een
aantal voorbeelden en ideeën hoe dit
aangepakt kan worden. Ten eerste een
"bruggenbouw-sessie", een sessie van
ongeveer anderhalf uur die binnen een
organisatie plaats kan vinden. Tijdens
deze sessie wordt verbinding gezocht
tussen verschillende generaties op de
werkvloer. Zie hiervoor ook de
bijbehorende Powerpoint presentatie.
Vervolgens een aantal concrete manieren
om kennisdeling op een eenvoudige
manier te stimuleren binnen de
organisatie. 

Bruggenbouw-sessie
Bruggen bouwen tussen collega’s is van
onschatbare waarde voor organisaties,
met name binnen organisaties waar zich
één of meerdere generatiekloven bevindt.
Dit is het geval in meer organisaties dan je
in eerste instantie zal vermoeden. De
gemiddelde leeftijd van werknemers ligt
vaak vrij hoog. Over het algemeen zijn
oudere werknemers minder digitaal
vaardig in vergelijking met jongere
werknemers. Oudere werknemers kennen
de bedrijfscultuur goed, hebben en groot
netwerk op kunnen bouwen en status
binnen de organisatie en inhoudelijke
kennis kunnen vergaren. Dit is anders
voor een jongere generatie werknemers. 

Deze mensen zijn en werken flexibel, zijn
goed bekend met de laatste digitale
toepassingen en zijn gretig op zoek naar
zo veel mogelijk nieuwe ervaringen in het
werkveld. Soms lijkt het alsof deze
groepen en hun drijfveren veel van elkaar
verschillen, wat kan zorgen voor een kloof
binnen de organisatie.

Hoe en waarom bruggen bouwen
tussen collega’s?

Generatiekloven zullen nooit helemaal
weggaan, maar je kunt wel je best doen
om deze kloven zo goed mogelijk te
dichten: dit is namelijk een eerste stap
naar een verschuiving in de
bedrijfscultuur. Het bewust worden van de
verschillen, maar vooral van de kracht en
de toegevoegde waarde van verschillende
generaties, kan leiden tot meer onderling
begrip tussen werknemers van
verschillende leeftijdsgroepen en
afdelingen. Ook kan dit resulteren in een
prettigere werksfeer, gelukkige(re)
werknemers en uiteindelijk tot betere
interne communicatie en meer efficiëntie. 

Maar... hoe pak je dit aan? Hieronder
staan 5 stappen die in grote lijnen
uitleggen hoe je als organisatie een
generatieleer-sessie het beste kunt
organiseren. 
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1. Identificeer de huidige
bedrijfscultuur binnen de organisatie

Wie hebben er machtsposities (binnen
een team/afdeling/de organisatie)? 
Hoe wordt dit duidelijk?
Wie hebben er contact met wie (zowel
formeel als informeel)?

De bedrijfscultuur heeft betrekking op de
dagelijkse gang van zaken binnen een
bedrijf en heeft te maken met normen,
waarden en verwachtingen. Elke
organisatie heeft een eigen, unieke
bedrijfscultuur. Voorbeelden van
elementen van de bedrijfscultuur zijn o.a.
de vrijdagmiddagborrel, de gezamenlijke
wandeling in de pauze, de
kledingvoorschriften, de hoeveelheid
overwerk en de manier waarop je je baas
aanspreekt. Vaak is er binnen de
algemene bedrijfscultuur (bijv. per
afdeling) een schaduw-bedrijfscultuur
aanwezig. Werknemers die formeel geen
functie met veel invloed hebben, kunnen
bijvoorbeeld in de pauzes weer veel te
zeggen hebben en vice versa. Daarom is
het goed om te kijken ‘hoe de lijntjes
lopen’ binnen de organisatie. Vragen die
je jezelf kan stellen om de bedrijfscultuur
te identificeren zijn: 

2. Identificeer de generaties die
aanwezig zijn in de organisatie

Als er een duidelijk beeld is van de 

‘lijntjes’ in de organisatie, kan er worden
bepaald welke generaties aanwezig zijn
binnen de organisatie.Voor een overzicht
van de generaties in het werkveld, wordt
verwezen naar (de aantekeningen in) de
bijgeleverde Powerpoint presentatie. 
Wellicht komt er een patroon naar voren:
de jongste werknemers (generatie Y of Z)
werken bijna allemaal op de HRM of IT-
afdeling, terwijl op de Administratie
voornamelijk Babyboomers werken. 

3. Identificeer de achtergronden,
beweegredenen, krachten en
uitdagingen van deze aanwezige
generaties

Bepaal wat elke generatie belangrijk vindt
binnen het werk en de organisatie
(normen en waarden, gewoontes, etc). en
krijg inzicht in waar elke generatie meer
behoefte aan heeft. Voor een overzicht
van de kenmerken van de generaties in
het werkveld, wordt verwezen naar (de
aantekeningen in) de bijgeleverde
Powerpoint presentatie. 

4. Ga op zoek naar
gemeenschappelijkheden tussen de
werknemers van alle generaties

Hoewel werknemers toebehoren tot
verschillende generaties, is geen enkele
generatie homogeen. Werknemers van
verschillende generaties hebben altijd
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Zijn er generatie-overstijgende
omstandigheden, normen, waarden of
behoeften aanwezig? Zo ja, welke zijn
dit? 
Waarom hebben deze werknemers
deze?

toch meer met elkaar gemeen dan in
eerste instantie gedacht. Misschien dat de
oudste en de jongste werknemer allebei
uit hetzelfde dorp komen? Of dat die
ICT'er en die HRM-medewerker allebei
fan van dezelfde voetbalclub zijn. Ga dus
vooral op zoek en stel vragen!
Voorbeelden van vragen die je kunt
stellen, zijn: 

Wellicht hebben enkele generatie Z’-ers
en generatie X’-ers behoefte aan meer
contact met andere collega’s. Of hebben
enkele Babyboomers behoefte aan het
vinden een ‘opvolger’, en willen enkele
Millennials juist graag een nieuwe functie.

5. Haal verbinding uit de
gemeenschappelijke basis, maar
vooral: leer van elkaar, en vul elkaar
aan waar nodig  

Het doel van een generatieleren-sessie is
dat werknemers eerder zullen kijken naar
de overeenkomsten die ze hebben met
collega’s die ogenschijnlijk heel 

verschillend van hen zijn. Wie weet zijn er
behoeften, eigenschappen of
vaardigheden aanwezig die door andere
collega’s van andere generaties kunnen
worden aangevuld. Denk dus vooral in
oplossingen! 
De generatie Z’-ers en generatie X’-ers
die behoefte hebben aan meer contact
met andere collega’s? Misschien kunnen
zij eens samen gaan wandelen tijdens de
lunch. 
Of de Babyboomers die graag een
‘opvolger’ willen? Die kunnen wel eens
gaan peilen of die millennials interesse
hebben. 
Die hoge drempel die de werknemers
voelen bij het benaderen van andere
collega’s van een ander team? Wellicht
kan er een teambuildingsdag of een uitje
worden georganiseerd om dit gevoel weg
te nemen. 
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Bruggen bouwen in de praktijk 

De theorie achter het houden van een
generatiekloof-sessie is nu duidelijk. Maar
de stap van deze theorie naar de stap om
een echte sessie in de praktijk te houden,
kan erg groot zijn. Daarom wordt hier een
algemeen plan voor het houden van een
generatiekloof sessie gegeven:

1. Begin met een ‘ijsbreker’

Door te beginnen met een ijsbreker maak
je het publiek nieuwsgierig en enthousiast
naar je verhaal en geef je ze iets waar ze
over na moeten denken. Zorg dat de
ijsbreker gelinkt is aan je verhaal. Een
mogelijke ijsbreker die je kan houden is
een ‘petje op / petje af spel’: de
deelnemers krijgen een dilemma of keuze
voorgelegd en moeten kiezen. Kiezen ze
voor A, en gaat het petje op (of ze tonen
een kleur, of ze staan op), kiezen ze voor
B, dan blijft het petje af (of ze tonen een
andere kleur, of ze gaan zitten). Er kan
eindeloos gevarieerd worden met
mogelijkheden binnen dit spel. Daarom is
het ook een populair spel als intermezzo
in vergaderingen, of dus als ijsbreker. 

Een aantal mogelijke dilemma’s om mee
te beginnen die slaan op de
generatieleren-sessie, zijn de volgende:

 Nooit meer Facebook of nooit meer
Instagram? 
Nooit meer bier/wijn of nooit meer
roken? 
Nooit meer vlees eten of nooit meer
koffie drinken?
Nooit meer bellen of nooit meer
WhatsAppen? 
Nooit meer televisie of nooit meer een
mobiele telefoon? 

Dit zijn voorbeelden van dilemma’s
waarbij één of meer generatiekloven
zichtbaar worden. Vul de lijst aan met je
eigen ideeën, of met dilemma’s die
passen binnen de organisatie. Zorg dat
het er niet te veel zijn (rond de 5, maar
niet meer dan 10). Zo voorkom je dat het
te ‘langdradig’ wordt en de energie inzakt,
dat is immers het laatste wat je wil met je
ijsbreker! 

N.B. Speel ook vooral met de naam
‘ijsbreker’. Als de ijsbreker slaat op de
naam van de organisatie / het type
organisatie, is dat altijd een leuke,
humoristische binnenkomer (bijv: voor een
sessie binnen een waterschap: een
dijkdoorbreker). 

N.B. Denk bij het vormgeven van
ijsbrekers ook aan inclusiviteit zodat alle
collega's mee kunnen doen (bijvoorbeeld
bepaald dieet/spijswetten/beperkingen).
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dat er een korte toelichting over
verschillende generaties en diens
normen en waarden volgt;
dat er een panelgesprek met
‘generatie-vertegenwoordigers’
plaatsvindt;
dat er korte gesprekken tussen
deelnemers in groepjes over een
inhoudelijk onderwerp plaatsvindt;
dat er gezamenlijk een
afsluiting/terugkoppeling plaatsvindt.

2. Een korte introductie

Begin als eerste met een korte introductie
over de generatiekloof-sessie die je gaat
houden. Bedank iedereen voor hun
deelname en benoem het doel van de
sessie: een generatiekloof (of meerdere)
overbruggen, op zoek gaan naar
‘gemeenschappelijke basis’, en uiteindelijk
meer verbinding en onderling begrip
tussen werknemers. Vertel ook kort
inhoudelijk wat de opbouw van de sessie
zal zijn, dus benoem:

3. Een panelgesprek tussen
generatie-’vertegenwoordigers’

Een leuke, interactieve manier om het
gesprek over generatiekloven binnen de
organisatie aan te gaan, is door middel
van een panelgesprek. Het panel bestaat
uit werknemers van de organisatie die
allemaal dienst doen als
'vertegenwoordiger' van een generatie.
Eén persoon (een externe partij of een 

Wat is precies een generatie? 
Welke generaties zijn er momenteel
werkzaam op de arbeidsmarkt? 
Welke van deze generaties zijn
werkzaam in de organisatie? 
Wat zijn de normen / waarden /
beweegredenen van die generaties? 
Welke communicatiestijlen hanteren
deze generaties? 
Wat zijn de krachten en uitdagingen
van deze aanwezige generaties?
Wie zijn de vertegenwoordigers van
de generaties in het panelgesprek en
kunnen zij zich in de punten vinden?
Waarom wel/niet?

onpartijdige werknemer) fungeert als
moderator/ gespreksleider.

Alvorens het panelgesprek te beginnen, is
het goed om een kort overzicht te geven
van wat een generatie is. Hierbij kunnen
onderstaande vragen (en antwoorden)
helpen: 

Wat is een generatie? Een generatie is
een groep leeftijdgenoten met belangrijke
overeenkomsten: ze zijn opgegroeid
onder vergelijkbare omstandigheden in
dezelfde tijdsgeest; ze hebben daar
vergelijkbare reacties op; en ze bevinden
zich grofweg in dezelfde fase van hun
fysieke en emotionele ontwikkeling
(CompanyMatch, 2016). Generaties
omvatten normaliter alle mensen die
binnen een periode van ongeveer vijftien
jaar geboren zijn (Quest, 2019). 
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Geboren tussen grofweg 1940 en
1960
Kernwaarden: zelfontplooiing, het vrije
moraal, loyaliteit 
Communicatie: persoonlijke
gesprekken & massamedia
Kracht: loyaliteit
Uitdaging: veranderingsmoe,
digitalisering

Geboren tussen 1961 en 1980
Kernwaarden: nuchterheid,
zelfstandigheid, relativisme
Communicatie: persoonlijke
gesprekken, telefonisch of per e-mail. 
Kracht: efficiëntie
Uitdaging: continue verdieping van
digitalisering

Geboren tussen 1981 en grofweg
1995
Kernwaarden: vrijheid, authenticiteit,
multitasken.
Communicatie: ‘digital immigrants’,
online, maar ook face to face
Kracht: flexibiliteit

Momenteel zijn er 4 generaties te vinden
op de werkvloer: Babyboomers, generatie
X, generatie Y en generatie Z. Hieronder
staat een kort overzicht van enkele
kernpunten van deze generaties.

Babyboomers (Protestgeneratie)

Generatie X (Generatie Nix / De
Verloren Generatie)

Generatie Y (Millennials)

Uitdaging: constante behoefte aan
feedback en uitdaging (meer dan
andere generaties).

Geboren tussen 1995 en 2010 
Kernwaarden: realistisch, minder
belang traditionele waarden,
collectivistisch
Communicatie: ’digital native’: volledig
online
Kracht: ongeëvenaard technisch
vaardig
Uitdaging: sterke voorkeur voor online
contact, niet bellen (bel-angst)

Generatie Z (Zoomers)

Na een korte beschrijving van alle
generaties worden de panelleden
voorgesteld die zullen dienen als
generatie-vertegenwoordigers. De
panelleden gaan (onder leiding van de
moderator) in gesprek met elkaar. Kunnen
zij zich in de beschrijving van de
generaties vinden? Waarom wel/niet?

N.B. De kenmerken van de generaties zijn
hier kort benoemd. Mocht de organisatie
enkele kenmerken niet vinden passen, of
juist aanvullingen hebben, voeg deze dan
vooral toe. Afhankelijk van de wens van
de organisatie kunnen ook vragen worden
gesteld die slaan op meer inhoudelijke
onderwerpen, of onderwerpen die
enigszins gevoelig liggen binnen de
organisatie. Het is ook zelf aan de
organisatie om te bepalen hoe groot de rol
van de moderator wordt. De moderator
kan enkel de vertegenwoordigers 
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introduceren en zich hierna buiten het
gesprek houden, maar kan ook de rol
aannemen van gespreksleider en actief de
vragen langslopen, generatie-
vertegenwoordigers hun beurt geven, etc. 

4. Korte breakout-room sessies: jong
en oud op inhoud verbinden

Natuurlijk zijn de generatie-
vertegenwoordigers niet de enige
generatie-experts binnen de organisatie:
elke werknemer heeft immers zijn eigen
visie en ervaringen omtrent
generatiekloven. Om deze reden krijgt het
‘publiek’ na het panelgesprek ook de kans
om iets toe te voegen aan de discussie.
De moderator (of een technisch facilitator)
zal de deelnemers verdelen over
breakout-rooms in Zoom. Het idee is dat
in elke breakout-groep ten minste 1
persoon per generatie aanwezig is. Om
het gesprek op gang te helpen, geeft een
van de generatie-vertegenwoordigers, de
moderator (of de technisch facilitator) één
of meerdere inhoudelijke vragen die de
groepen met elkaar onderling kunnen
bespreken. 

Welke inhoudelijke onderwerpen
hebben jullie besproken?
Waarom zijn deze onderwerpen
belangrijk (binnen de organisatie)?
Was er onenigheid? Zo ja, tussen
welke generaties? 
Wat nemen jullie mee uit deze sessie? 

5. Afsluiting

Na een tijdje komen alle groepen weer
terug uit de breakout-room sessies in de
gezamenlijke sessie. Hier krijgen de
deelnemers een laatste kans om vragen
te stellen aan de generatie-
vertegenwoordigers of aan andere
deelnemers. Ook wordt van elke groep
een korte terugkoppeling gevraagd.
Mogelijke vragen die hier gesteld zouden
kunnen worden, zijn: 

Ten slotte worden alle deelnemers
bedankt. En kan geëindigd worden met de
volgende quote: 

"Elke generatie waant zich intelligenter
dan de vorige, en wijzer dan de
volgende."  - George Orwell 
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Manieren om kennisdeling te
stimuleren 

In dit hoofdstuk staan ideeën beschreven om
medewerkers te matchen en zo het
uitwisselen van kennis en ervaringen te
stimuleren. Dit kan toegepast worden binnen
het eigen waterschap, maar ook met andere
waterschappen of gelieerde organisaties.
 
First Dates 
In deze sessie van anderhalf uur zullen
waterschappers met verschillende expertises
verdeeld worden over breakout-rooms, waar
zij elke tien minuten in gesprek gaan met
andere waterschappers. De
expertisegebieden  die de waterschappers
vertegenwoordigen kunnen vakinhoudelijk of
vakoverstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld
duurzaamheid. De experts vertellen over de
ontwikkelingen binnen het vakgebied en
kunnen vervolgens vragen beantwoorden en
de dialoog aangaan met hun gesprekspartner. 

Het voordeel van deze matchingsvorm is dat
je in korte tijd in gesprek kunt gaan met
meerdere ervaren collega’s over verschillende
onderwerpen.
Voorbereidend aan de sessie is het van
belang verschillende experts te benaderen die
in gesprek willen gaan over hun vakgebied
met anderen. Vervolgens wordt een sessie
ingepland en worden deelnemers uitgenodigd
via de mail, het intranet of social media. 

Medewerkers kunnen zich aan de hand van
de uitnodiging aanmelden voor het
evenement. 

De sessie begint met een introductie, waarbij
het doel en de spelregels van de First Dates 
 worden uitgelegd.

Mogelijke gespreksonderwerpen:
Biodiversiteit, Exoten, Omgevingswet,
Subsidies, Blauwalg, Dijkversterking,
Medicijnresten in afvalwater, Digitalisering

Prikbord
Deze laagdrempelige manier van kennisdeling
nodigt uit tot meer spontaan contact tussen
medewerkers van verschillende afdelingen
en/of waterschappen. Het idee betreft een
(digitaal) prikbord waar medewerkers een
briefje kunnen ophangen met een
kennisvraag. Dit kan bij voorkeur geplaatst
worden op een plek waar alle medewerkers
toegang toe hebben, bijvoorbeeld het intranet.
Op het briefje kun je aangeven wat je graag
zou willen leren, of welke kennis je graag zou
willen delen en hoe mensen met je in contact
kunnen komen. Zo kunnen medewerkers zelf
gemakkelijk een oproep plaatsen en reageren
op kennisvragen. Het voordeel hiervan is dat
medewerkers direct met elkaar in contact
kunnen komen en het prikbord te allen tijde
toegankelijk is. Een belemmering van deze
manier van kennisdeling kan zijn dat
medewerkers niet genoeg
geprikkeld/gestimuleerd worden om met
elkaar in gesprek te gaan, 
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omdat er geen tijdslimiet aan zit. 

Voorbeeldbriefje:

Naam: …..
Functie: …..
Ik zou graag: 
Koffie willen drinken met / 
in gesprek gaan over / 
meekijken met …..
Ik wil graag weten: ….
Zo kan je mij bereiken: ….

Buddy’s
Tijdens een periode van enkele weken
kunnen medewerkers zich opgeven voor een
één op één match, in de vorm van een buddy.
Via een formulier (bijv. middels Google Forms)
kunnen zij aangeven wat hun voorkeuren zijn,
wat zij graag willen leren en aan wie ze graag
gematcht willen worden: bijvoorbeeld iemand
met een bepaalde functie, van een bepaalde
afdeling of met een bepaalde expertise.
Wanneer de match is gemaakt, wordt deze via
de mail bekend gemaakt aan de buddy’s. Zij
krijgen vervolgens de opdracht met elkaar
mee te lopen binnen de buddyweken, waarbij
zij vragenkaartjes en opdrachten meekrijgen
om elkaar beter te leren kennen.  

Aan het einde van de buddyweken worden de
buddy’s gevraagd om een postkaart of
flessenpost (brief in een oude fles) aan elkaar
te geven om hun bevindingen met elkaar te
delen; wat heb jij van je buddy geleerd tijdens
deze match? Deze vorm van matching geeft
de deelnemers meer flexibiliteit; zij kunnen
zelf bepalen op welke momenten zij
afspreken. Er zit echter wel een tijdslimiet aan
deze matchingsvorm door de begin- en
einddatum van de buddyweken, waardoor zij
gestimuleerd worden mee te doen.

Voorbeeldopdrachten: Loop een halve dag
met elkaar mee; Ruil een halve dag met
elkaars werkzaamheden; Organiseer
samen een brainstormsessie voor elkaars
afdelingen over wat jullie van elkaar kunnen
leren/voor elkaar kunnen betekenen. 

Voorbeeldvragen: Wat zijn de grootste
uitdagingen binnen je werk, wat vind je het
leukste aan je werk, wat wil je dat anderen
weten over jouw werk, wat kunnen wij voor
elkaar doen om ons werk te verbeteren, wat
zou je willen veranderen binnen de
waterschappen?
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Maak een kanaal aan in Teams, waarbij
de whiteboard-tool en eventuele
documenten gemakkelijk gedeeld kunnen
worden.
Tools als Miro en Mural bieden de
mogelijkheid om timers te gebruiken,
waardoor deelnemers binnen een
bepaalde tijd hun vragen kunnen posten.

Brainstorms
Met het gebruik van Teams, gecombineerd
met Miro, Mural, Jamboard of het whiteboard
in Teams kan eenvoudig een kennissessie
georganiseerd worden in de vorm van een
brainstorm. 
Biedt collega's de kans om een sessie te
organiseren door dit soort tools beschikbaar te
stellen. De collega die vervolgens het initiatief
neemt, bereid een  sessie voor (over een
bepaald onderwerp, bijvoorbeeld
digitalisering) door vragen te
verzamelen/formuleren. Deelnemers kunnen
zich vervolgens aanmelden door middel van
een formulier op een voor iedereen
toegankelijke plek (bijvoorbeeld intranet/d.m.v.
het toesturen van een Google Forms
formulier). Hierna hoeft de initiatiefnemende
collega alleen nog een agendaverzoek met
Teams-link naar alle deelnemers te versturen
en kan het brainstormen beginnen. 

Tips:

Formuleer een duidelijke vraag voor de
sessie. Bijvoorbeeld: Welke kansen biedt
digitalisering voor onze organisatie? 



10 tips voor
verbinding 

1 Breng kennis in kaart
Stem kennismanagement af op de
verschillende domeinen van kennis binnen
het waterschap: organisatiekennis,
inhoudelijke kennis, omgevingskennis en
competenties.

2 Ken je kennisinformatiesystemen
Op welke plekken wordt kennis
opgeslagen en uitgewisseld? Hoe kan het
bijhouden van deze systemen worden
verbeterd?

3 Kijk mee met een collega
Maak kennis met elkaars werkzaamheden
door collega's aan elkaar te koppelen, of
organiseer een meeloopdag!

4 Kijk mee met een vakgenoot
Leer ook van andere waterschappers door
elkaar op te zoeken op gezamenlijke
thema's en best practices uit te wisselen.

5 Stimuleer generatieleren
Wordt als organisatie bewust van hoe
verschillende generaties leren en wat hun
behoeftes zijn. Volg een traject over
generatieleren of organiseer er een sessie
over!

6 Geef ruimte aan jongerenperspectief
Vraag aan jongeren wat zij graag willen
leren maar kijk ook naar de kennis die zij
meebrengen; wat kan de organisatie leren
van jongeren?

7 Creëer draagvlak
Om initiatieven te laten slagen moet de
organisatie het belang ervan inzien. Het is
daarbij ook belangrijk medewerkers tijdig
te betrekken bij projecten.

8 Aandacht voor overdracht
Plan strategisch om tijdig te beginnen met
de inwerkperiode. bedenk welke
overdrachtsmethode het beste past bij
welke soort kennis.

9 Communiceer Creatief
Experimenteer met manieren om kennis
over te dragen. Neem bijvoorbeeld een
podcast op, ga eens vloggen of
organiseer een brainstorm!

10 Lerende organisatie
Een open, lerende cultuur is de basis.
Reflecteer op de formele en informele
manier van kennisoverdracht in de
organisatie; hoe kunnen we meer
openstaan om te leren?

Bonus Tip
Print deze pagina uit en hang de tips op
binnen de organisatie om de kans op
verbinding te vergroten!


