
Een jongerenwerking? Gewoon doen! 
Een jongerenwerking binnen het bedrijf is een absolute meerwaarde voor de 

organisatie, de jongeren zelf en de andere werknemers of het management. 

Iedereen komt dichter bij elkaar over de grenzen van afdelingen, functies heen en 

voelt zich bijgevolg meer gemotiveerd. De jongerenwerking van ADM (Y-ADM) 

identificeerde een aantal bouwstenen waarmee een werking op poten kan gezet 

worden. Of je er een paar dan wel allemaal gebruikt, heeft geen belang zolang het 

resultaat maar in lijn is met de cultuur van je eigen bedrijf. 

Waarom een jongerenwerking? 

 

Voordelen voor de jongeren 

Jongeren blijven binnen bedrijven vaak op hun honger zitten als het om specifieke 
initiatieven gaat voor hen. Nochtans zal tegen 2025 2/3 van de werknemers een 
millenial zijn. Redenen te over om deze jonge werknemers te leren kennen en met 
hen rekening te houden. Zij baseren hun keuze voor een bedrijf vooral op de 
cultuur die er heerst en willen persoonlijk en professioneel groeien. Specifieke 
activiteiten die daarop inspelen ervaren zij als motiverend. 

  



Voordelen voor de organisatie 

In de ‘war for talent’ zijn er bijna 10 keer meer personeelstekorten dan 3,5 jaar 
geleden. Hoog tijd dus om aan die cultuur, die zo belangrijk is voor jongeren, de 
nodige aandacht te besteden. Dit help om nieuwe jonge werknemers aan te 
trekken .. en te houden.  

Bovendien wijzen studies uit dat – bij een mix van leeftijden onder de 
personeelsleden – een productiviteitsverhoging van gemiddeld 2,5% en bij grote 
bedrijven zelfs tot 6% gerealiseerd wordt. 

 

 

Negen Bouwstenen 

 
Voor elk van de 9 bouwstenen kunnen op totaal verschillende manieren worden 
aangepakt. Geen enkele is verkeerd, zolang ze overeenkomt met de cultuur van 
het bedrijf in kwestie. Om het overzichtelijk te houden beschrijven we voor elke 
bouwsteen de uitersten (vaak informeel vs formeel) en geven praktische 
voorbeelden. Uiteraard zijn deze niet-limitatief. 

  



1.Doel 

Wat wil je bereiken met dit initiatief? Voor de ene kan dit heel informeel starten 
met een babbel in de keuken van het bedrijf en een mondelinge afspraak tussen 
een aantal mensen, in andere bedrijven moet er misschien een heus business plan 
incl. mission, vision, budgetten, KPI’s etc). worden ingediend en goedgekeurd. 
Voorbeelden van dergelijke omschrijvingen zijn terug te vinden in de presentatie 
van de ADM sessie van 13/6/2019 op de website www.adm.be/Y-community .  

2.Engagement 

 

http://www.adm.be/Y-community


Engagement van de juiste mensen is de sleutel tot succes. Het management moet 
overtuigd zijn van het initiatief om een jongerenwerking degelijk te kunnen 
realiseren. In sommige gevallen uit zich dit door het goedkeuren van het business 
plan met de daaraan verbonden middelen die ter beschikking worden gesteld. 

Mogelijke “sponsors” voor een jongerenwerking zijn HR, Marcom, een Unit of 
Senior Manager. 

3.Doelgroep 

Aangezien elk bedrijf (een beetje) anders is, zien we hier verschillende 

polariteiten: 

• open: ondanks de naam “Young talent community’ kunnen soms ook nieuwe 
werknemers (ongeacht leeftijd) of iedereen die zich “jong van geest” voelt, 
deelnemen aan de activiteiten.  
   vs  
gesloten: deelname aan activiteiten wordt beperkt tot een bepaalde leeftijd 
(hoewel in principe discriminatie op basis van leeftijd niet mag), op basis van 
“level” binnen de organisatie, of is deelname uitsluitend voor nieuwkomers 
(“onboarding”) of zelfs voor mensen van een specifieke afdeling 

• levenslang: mensen nemen deel zolang ze het zelf relevant vinden 
  vs  
beperkt in tijd: als een bepaalde grens bereikt of periode achter de rug is, houdt 
de deelname automatisch op (vaak voor gesloten groepen) 

  



• breed scala aan onderwerpen:  alle onderwerpen die de professionele en/of 
persoonlijke ontwikkeling van de jongeren kunnen stimuleren, mogen aan bod 

komen (uiteraard inclusief een portie “fun”!)  
vs  
duidelijk afgelijnde onderwerpen: vb communities rond specifieke technologie 
(Java community, DotNet etc) 

• binnen 1 team of afdeling  
vs  
binnen hele bedrijf of internationaal 

4.Team 

Wie organiseert wat? Ook dit kan variëren: telkens andere mensen die – eerder ad 
hoc – iets plannen of een vast team dat instaat voor de planning van de 
activiteiten. De uitvoering ervan kan dan door het vaste team en/of met de hulp 
van vrijwilligers.  Daarnaast is er vaak nog iemand die instaat voor het beheer van 
de community zelf. 

  



 5.Communicatie 

Wat naar wie communiceren en op welke manier? Communicatie gaat over:  

• creëren van bekendheid over de jongerenwerking, 

• uitnodigingen voor activiteiten, 

• informeren over het successen 

Ook hier is er een veelvoud aan voorbeelden en stijlen: heel informeel (sociale 
media, aan de koffiemachine..) tot formeel volgens planning en volgens vaste 
huisstijl (emails, newsletters …).  

WhatsApp is populair bij jongeren, maar een groep kan maximaal 100 personen 
bevatten. Voor grotere organisaties is deze tool dus niet bruikbaar. Eveneens bij 
grotere organisaties is het beheer van de database moeilijker en doet men graag 
beroep op de “officiële” database van HR.  

  



6.Activiteiten 

Activiteiten worden eerder formeel of eerder informeel georganiseerd. We zien 

een paar categorieën 
• activiteiten met inhoud : workshops, presentaties 
• professionele netwerkingactiviteiten: speeddating, buddy programma 
• “fun” activiteiten: cubben, tafelvoetbal,  paintball uitstap .. 
• CSR activiteiten: ten voordelen van KOTK, bloed geven … 

7.Middelen 

 



Veel hoeft het niet altijd te zijn en een beetje creatief kunnen omgaan met budget 
(samenwerken met andere departementen ) is mooi meegenomen, maar er is wel 
wat steun van het management nodig. Dit kan zijn onder de vorm van een paar 
honderd euro per jaar, van de mogelijkheid om binnen de werkuren af en toe een 
uurtje uit te trekken om met de organisatie van de jongerenactiviteiten bezig te 
zijn, een lokaal dat men ter beschikking krijgt .. 

Een paar leuke voorbeelden uit de praktijk: 

• Pizza meeting op de dag dat de pizzeria nabij 1+1 gratis promotie heeft 

• Samen ontspannen een spel spelen tijdens de middagpauze met een ijsje 

• Een sportactiviteit laten betalen uit het “healthcare” budget van het bedrijf  

8.Bestuur 

Kleine groepen maken zich niet te veel zorgen om processen en regels – bij hen is 
er meestal een onderlinge “peer pressure”. In grotere organisaties is het meer 
gebruikelijk dat er formele afspraken worden gemaakt rond de manier waarop een 
en ander verloopt. 

  



9.Beoordeling 

 

Misschien wel de bouwsteen die het meest overeenkomt met de stijl binnen het 
bedrijf. Voor sommige managers is het voldoende dat het intuitief goed aanvoelt 
wat er gebeurt, soms rekent men erop dat dat in facts en figures wordt 
aangetoond. 

  

Ten slotte 

Op welke manier je het aanpakt heeft geen belang: begin er gewoon mee, zorg dat 
het in lijn is met de bedrijfscultuur en pas aan waar en wanneer nodig.  Just do it! 
Een paar algemene vuistregels geven we nog graag mee 

• Juiste mix in engagement van management (top-down) & jongeren (bottom-up) 
• Inhoud is uiteraard belangrijk, maar fun mag zeker niet vergeten worden 
• Hou rekening met de schoolvakanties bij het kiezen van een datum 
• Hou rekening met de werkplek van de deelnemers bij het kiezen van een locatie 

en een uur voor de events (niet iedereen werkt op dezelfde plek!) 
• Hou rekening met de  bedrijfscultuur 
• Deel successen! 
• “Fun, food & drinks” : het helpt altijd om er een succes van te maken! 

  
  



“Test” je bedrijf:  

 

Getuigenissen 
Op de website vind je een aantal getuigenissen van managers en jongeren over het 
opzet en de voordelen van de jongerenwerking binnen hun bedrijf.  

• Anne Everars, Consultant Capgemini  

• Annemarie Janssen, Consultant BDO Crossroad 

• Birgitta Brys, Chief Customer Services Officer Worldline 

• Gerlinde Haberl, Marketing Manager Signify 

• Gert Roeckx, Country Leader Signify 

• Giel Leyssens, Innovation Manager Worldline 

• Johan Lybaert , Director Cegeka 

• Peter Van Laer, Managing Director BDO Crossroad 

              www.adm.be/Y-community 

Over Y-ADM 

Na een aantal voorbereidende brainstorming sessies in 2017 werd vorig jaar 
een jongerenwerking opgestart binnen ADM. Enerzijds is het de bedoeling om in de 
2 richtingen van gedachten te wisselen en te connecteren: jongeren rechtstreeks in 
contact met CEO’s en ervaren managers. Anderzijds kunnen jongeren mee invulling 
geven aan de inhoud en vorm van de ADM activiteiten. 
Op deze manier kwam ook de sessie van 13 juni tot stand: een voorstel van de 
jongeren werd door hen verder uitgewerkt, vorm gegeven en gepresenteerd (ADM 

“Share”). Inspirerende inhoud voor andere jongeren én managers en bovendien 
goede netwerking achteraf (ADM “Connect”) 

http://www.adm.be/Y-community

