
VROEGER WAS ALLES BETER

Wat kunnen we leren van digital natives.
85% van de Nederlandse organisaties zijn aan het vergrijzen 
en de piek wordt verwacht in 2035. Slechts 12% van de 
werknemers geeft aan betrokken te zijn op het werk en 
iedere organisatie ervaart verlies van kennis, mentale 
versuffing en dreigend personeelstekort. Vele factoren zijn 
hierop van invloed,1 daarvan is Generatie Management 
binnen organisaties. Voor velen niet de meest voor de hand 
liggende uitdaging maar wel eentje die het meest tastbaar en 
toegankelijk is om aan te pakken.  
 
We zien dat er op dit moment, 5 unieke generaties werken 
binnen organisaties, dat is nog nooit eerder voorgekomen 
en heeft impact op de sociale systemen (samenwerken, 
leidinggeven, besluiten nemen en omgaan met verschillen) 
in organisaties. Deze uitdagingen en kansen rondom deze 5 
generaties uiten zich op individueel en op organisatie niveau. 
Enkele voorbeelden waarin het zichtbaar wordt, zitten in; 
adoptie van nieuwe digitale technologie, keuzes over hoeveel 
dagen we willen werken, voor wat voor soort bedrijf we willen 
werken en hoe we waarde willen toevoegen.

Deze en meer mooie vraagstukken komen op tafel bij de 
sessie waar DSW inzage geeft in hun organisatie:
• Welke generaties zijn hier werkzaam
• Hoe ziet de verdeling eruit

• Wat is hiervan de impact op de “DSW Familie” 
•  En welke uitdagingen en kansen liggen er om aangepakt te 

worden.

Een sessie die echt voor iedereen super interessant is. 
Waarom, omdat we er allemaal mee te maken hebben, van de 
werkvloer tot management. Wij zeggen sluit aan, het is meer 
dan de moeite waard! 

DOELGROEP
Iedereen die affiniteit heeft met Generaties (HR Managers, 
DEI specialisten, Change Managers) Strategisch onderwerp 
wat we operationeel maken

LOCATIE
DSW Zorgverzekeraar 
‘s Gravelandseweg 555, 3119 XT Schiedam

 
PROGRAMMA

14:30 – 14:45 Inloop en ontvangst
14:45 – 15:00  Welkom en introductie sprekers en IT Circle 

Nederland
15:00 – 16:00 Toelichting inhoud generaties & verhaal DSW
16:00 – 16:30  Interactieve oefening & dialoog
16:30 – 17:00  Borrel en napraten

DSW ZORGVERZEKERAAR 14:30 - 17:00
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2023

Aanmelden via CLICK, via de IT Circle Community Officer van je organisatie of  
via aanmelden@itcircle-nederland.nl

https://community.itcircle-nederland.nl/account_requests/new

