Generációs Szakadék
Vajon tényleg létezik?
Készítette: Vad Ágnes, Életvezetési és Üzleti Tanácsadó, Okleveles Emberi Potenciál Maximalizáló Szakember

Válaszolók aránya

A kérdőívről…
◦
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83 kitöltő 4 nap alatt (2020.02.27 – 2020.03.01)
A válaszolók 69%-a a LinkedIN-ről érkezett
Anonym válaszadás saját élmény alapján
Célja: VadAgnes.Coach saját adatgyűjtése a Kossuth Rádió
Napközben c. műsorában való beszélgetéshez
◦ NEM reprezentatív és EGYÉNI álláspontokat tükröz
Korosztályok meghatározása:
Baby Boomer generáció: 1944 - 1964-ig születettek
X-generáció: 1965 - 1979-ig születettek
Y- generáció: 1980- 1994-ig születettek
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Deloitte Ezredfordulós Felmérése
Ezen felmérés 1 szerint:
Az Y és Z generáció preferenciái:
#1 Fizetés
#2 Kultúra
#3 Flexibilitás

1

Deloitte Felmérés – 36 országban, 2018

British Telecom Felmérése
Ezen felmérés 1 szerint az:
◦ Y generáció tagjainak 44%-a,
◦ a Z generáció 61%-a gondolja
úgy, hogy két éven belül
munkahelyet vált
A Z generáció preferenciái:
#1 Fizetés
#2 Biztos Munkahely
#3 Munkahelyi hangulat

1

British Telecom Felmérés – 2018
részletei a felmérésnek

2 további

Navigátor – Európai Uniós Hálózatok
a Mobilitásért Konferencia
Ezen anyag 1 szerint:
Az Y generáció preferenciái:
1. fizetés
2. csapat/csapatmunka
3. a karrier
4. a munkahely jó
megközelíthetősége
5. a barátságos munkahelyi
környezet
6. rugalmasság
7. gyakori visszajelzések
8. a pörgős feladatok
9. más pozíciók kipróbálása
10. a munkáltatói brand
(munkahelyi márka)
1

Umbrella Consulting Kft. Adatai, Filaj Gábor ügyvezető, 2015

Mielőtt Tovább Lapoznál…
Kérlek vedd figyelembe az alábbiakat:
A következő diáknak az lesz a címe, hogy Gondolatok. Pont azért, mert ezek gondolatok. Azaz nem tények,
nem állítások, nem következtetések, még csak tanulságok sem.
Azért nem, mert az általam szerkesztett kérdőívre érkezett válaszok száma nem teszi lehetővé sem az
általánosítást, sem az ‚univerzális igazságot’, ahogyan tanulságot/következtetést is a fentiek szigorú figyelembe
vételével lehetne levonni. Már annak, aki erre egyáltalán vállalkozik ☺ Én, ahogy írom is, a saját gondolataimat
adom át szíves tovább-gondolásra. Ezekkel természetesen lehet egyetérteni, lehet velük vitatkozni, sőt, akár
cáfolni is. Abban bízom, hogy bármelyik verzióra is kerül sor, megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy
megbeszéljük az álláspontjainkat. Itt jelzem, hogy részemről az erre való nyitottság 100%-ban jelen van ☺
A gondolati tévedést igyekeztem elkerülni, ám annak eshetőségére jogot tartok. Szavaimért a teljes felelősséget
vállalom.
Köszönöm a figyelmedet, a megértésedet és az együttműködésedet!

Gondolatok – 1.
◦ A generációk közti eltérések és az azokból kiinduló feszültségek észlelése jelen van a munkahelyeken,
ám a válaszok alapján nem jelenthető ki, hogy a ‚generációs szakadék’ létezik, sem az, hogy az áthidalhatatlan
lenne. Ezt támasztja alá a ‚mi megy jól a munkahelyen a generációk közt’ szekció, melyre olyan válaszok érkeztek,
mint: kölcsönös elfogadás, diverzitás, jobb döntések a többféle látásmódnak köszönhetően, tudáscsere. Azaz, a
válaszolók számára több előnye is világossá vált, hogy miért is jó, ha különböző korosztályok együttdolgoznak.

◦ A generációk munkahelyi nehézségeit az eltérő emberi (személyes) értékek (odafigyelés, tisztelet, nyitottság,
empátia eltérő mértéke), a különböző munkakultúra, a közös nyelvezet hiánya (és az ebből fakadó kommunikációs
félreértések) okozzák. A válaszadók többször hivatkoznak a ‚rossz fókuszra’ a munkaadók részéről, azaz, hogy
nem erősíteni lenne jó a generációk közti eltéréseket, hanem inkább az egyes generációk erősségeit lenne
érdemes kihasználni és teret adni nekik.
◦ Az emberi attribútumok, értékek, úgy mint tisztelet, megbecsülés, nyitottság, érdeklődés, türelem, világos
kommunikáció, elfogadás, empátia kiemelkedően sokszor jelennek meg a kívánt és elvárt értékek és igények közt.
Számomra ez azt sugallja, hogy az ‚emberség’ nem hagyható a munkahely falain kívül és a munkahelyeknek
(csakúgy, mint a munkavállalóknak) érdemes figyelni ezen értékekre és támogatni, teret adni mindezeknek.
Paradigmaváltás: az érzelmeknek VAN helye a munkahelyen is – ám meg kell tanulni bánni velük!

Gondolatok – 2.
◦ Az ‚együttműködés’ és ‚kreativitás’ bár sokszor használt fogalmak és folytonosan hangoztatott elvárások is, a
válaszadók bebizonyították, hogy mindenkinek kicsit más jelent. A munkahelyeknek érdemes tehát
meggyőződni arról, hogy ‚közös nyelvet’ beszélnek, mert ez fogja elősegíteni az emberek hatékony
kapcsolódását, melynek eredményeképpen a munkahelyi eredményesség és hatékonyság javulása is
várható.
◦ A felmérésben résztvevők ékesen cáfolták azt a népszerű hiedelmet (és más, nagyszabású kérdőívek ide
vonatkozó konklúzióit), hogy a munkavállalóknak pusztán a pénz számít és ez motiválja őket a
legjobban. A 4 résztvevő generációból 3-nak (Boomer, X és Y) még csak az első 6 legfontosabb tényező
közé sem került bele a fizetés. A Z generáció esetében került a 3. legfontosabb helyre, ami számít,
ugyanakkor a Z-generációs válaszadók száma a legkevesebb a felmérésben.
◦ A válaszadók szerint a legfontosabb faktorok egy munkahelyen mindegyik generáció esetén: a munka
értelme, a nem anyagi jellegű megbecsülés és a barátságos légkör.
◦ A ‚Jó főnök’ is fontos szempont, a Z-generációt kivéve mindegyik generációnál megjelent a Top6
faktorban.

Gondolatok – 3.
◦ A ‚Munkahelyi márka’ korántsem számít egyik generációnak sem annyit, mint azt az utóbbi időszak
‚Employer Branding’ láza szeretné hinni. A Boomer generációt kivéve mindegyik generációnál az utolsó
helyen végzett (a Boomerek esetén is az utolsó 3 faktor közt kap helyet)
◦ A ‚Csapatmunka’ egy olyan faktor, mely csak a Boomer generáció esetén került be a Top6 munkahelyi
faktorba. Talán erős feltételezés ez alapján azt vélni, hogy a későbbi generáció mintha individualistább
jegyeket és igényeket mutatna, ám mégis egy gondolat, amivel el lehet játszani.
◦ A válaszadók 69%-a nyilatkozott úgy, hogy egy JÓ munkahelyen akár 5 évnél hosszabban is maradna.
Egyedül a Z generációtól nem érkezett erre az opcióra szavazat (ahogy jeleztem, tőlük érkezett a
legkevesebb visszajelzés egyébként is). Összességében így is az mondható el, hogy a válaszadók
hajlandóságot mutatnak hosszabban is elköteleződni egy munkahelyen akkor, ha az a korábban vizsgált
faktorokat teljesíteni tudja. A beérkezett válaszok alapján nem igazolható az vélemény, hogy ‚csak azért, mert
fiatal valaki, 3 hónap múlva már odébb is áll’.

Gondolatok – 4.
◦ A kérdőívre érkezett válaszok éreztetnek egyfajta ‚pozitív torzítást’, mert elhanyagolható számban érkezett
éles kritika, amelyben passzív hozzáállás mutatkozott meg (pl. ‚ezen már nem lehet javítani’/’beletörődöm’).
Az én olvasatomban ez jelentheti azt, hogy aki vette a fáradságot és időt, hogy kitöltse a kérdőívet, az nagy
valószínűséggel veszi a fáradságot és időt a munkahelyeken is a jobb együttműködés érdekében. A
hozzáállás részükről sokkal inkább lesz támogató, odafigyelő, együttműködésre hívó – azaz eredményesen
kezelhetik a generációs feszültségeket.
◦ Érdekes és megerősítő volt viszontlátni a válaszolóktól azt a feltételezésemet, hogy a generációs
különbségeket sok esetben eltúlzónak, akár mesterségesnek is élik meg a munkahelyeken. A válaszolók közül
is többen gondolkodnak úgy, hogy nem jó, ha a generációkra általánosítunk, nem jó, ha felülünk a
‚generációs hype-ra’ és pusztán az életkor alapján már azt véljük a másikról, hogy tudunk róla mindent.
A válaszolók erősen jelzik az igényüket arra, hogy őt, mint személyt, és az ő saját képességeit, tudását,
tapasztalását vegye egy munkaadó/főnök és egy másik ember figyelembe és ne skatulyázza őt be pusztán a
születési évszáma szerint.

Gondolatok – 5.
◦ Szemfelnyitó azt látni, hogy továbbra is többen vagyunk olyanok, akik olyan munkát szeretnek végezni,
aminek ‚van értelme’, amiben azt érezzük, hogy nem hasztalan telik az idő, hanem valami hasznosat
hajtunk végre. És szívfelderítő az is, hogy ez az igény minden generációra igaz a válaszolók közt!
◦ A ‚rugalmas munkavégzés’ sem tűnik generációs különbségnek, nem kap kiemelkedő fontosságot a
válaszadóktól.

Gondolataim – 1.
◦ A kérdőívre érkezett válaszokat olvasva megerősödtem az alábbi gondolataimban:
1. Generációk mindig is voltak és bízzunk benne, hogy lesznek is még egy ideig. Vagyis a ‚generációs
probléma’ nem feltétlen új, ellenben a változás sebessége az, ami jelentően változott a technológia
fejlődésével, a világ általános felgyorsulásával.

2. Továbbra is érdemes az emberre emberként tekinteni – munkahelyen is! Érdemes egyéni szinten
megérteni az embereket, megadni számunkra azt a támogatást, fejlődési lehetőséget, amire személy
szerint szüksége van. És ennek elég sokszor NINCS köze ahhoz, hogy ki mikor született. A generációs
általánosítás helyett sokkal célravezetőbb lehet a személyek igényeinek, tapasztalatának
megértése.
3. A munkaadó és a munkavállaló egyaránt felelősek azért, hogy egy munkahelyen milyen a munkahelyi
hangulat és milyen a hozzáállás a ‚generációs feszülésekhez’. A felelősség mértékére, eloszlására ez a
kérdőív (sem) adott közelebbi választ, ugyanakkor megerősítette azt, hogy mindkét fél felelőssége
kardinális és szükséges. Egyik a másik nélkül nem fog működni.

Gondolataim – 2.
4. Az emberi értékek és jellemzők, úgymint a tisztelet, az elfogadás, a nyitottság, türelem fogják
alapjaiban befolyásolni a munkaadó és a munkavállaó hozzáállást is. A fenti jellemzők hiányában az
ember-ember közti együttműködés zátonyra futhat, de legalábbis negatívan befolyásolja az eredményes
együttműködést (aka a vállalati eredményeket is!).
5. Ha én munkaadó lennék és egy nagy szervezet működtetnék (értsd 1-nél több ember), ahol sok/több ember,
több korosztályból is együtt dolgozik (mert hiszem, hogy az eltérő erősségek és a diverzitás igenis előny és
kiemelkedő eredményekhez vezethet), akkor meggyőződnék arról, hogy az adott munkakörökben az adott
emberek az adott erősségeiket használhatják min. 80%-ban – látjuk, hogy a születési évszámot nem is
említem. Ehhez persze érdemes lenne úgy alakítanom a folyamataimat, hogy képes legyek minél hamarabb
megérteni az egyes emberek erősségeit és bizony fáradoznék azon is, hogy ez a megértésem hosszú
távon is aktuális legyen, hiszen az emberek idővel változnak, fejlődnek és az igényeik is változnak.
Törekednék arra is, hogy mindenki számára a szervezetben világos legyen: mindenki elsősorban önmagáért
felelős ÉS ez után pedig a csapatért! Az ‚és’ korreláció és a sorrendiség sem véletlen, mert az egyének
sikere fogja meghatározni a csapat sikerét is.

Gondolataim – 3.
Továbbá nem riadnék meg a ‚karrierváltóktól’, vagy az 40-50+-os korosztálytól sem az előbbiekre hivatkozva
(különböző erősségek előnye). És szívesen dolgoznék együtt olyan emberekkel is, akiknek első blikkre talán
nincs jártasságuk pont egy adott munkaterületen (=nincs pont abban tapasztalata), ellenben a kompetenciái
alapján feltételezhető egyfajta alkalmasság (és sikeresség) mégis. Szóval igen, kompetenciákat IS néznék és nem
kizárólag adott munkaköri/iparági tapasztalatot, tanulmányokat és előfordulhatna olyan is, hogy a meglévő
kompetenciák felülírják a korábbi tapasztalatot!
7. És igen, idealista (is) vagyok – ám jó volt tapasztalni, hogy mégis mennyien osztanak nagyon hasonló
gondolatiságot!

Javaslataim
◦ Az emberen és a hozzáálláson tartani a fókuszt egy munkahelyen – is. Az ember-ember kapcsolódási
készsége meghatározó szerepű az együttműködésben és majdan az eredményességben is. A kapcsolódási
készség jól fejleszthető érzelmi intelligencia alapú coachinggal.

◦ Ér ‚csak úgy’ beszélgetni egy munkahelyen. Az emberi kapcsolódás alapja az őszinte, érdeklődő
beszélgetés, minél inkább kultiváljuk az emberi kapcsolódásokat, azaz teremtünk erre teret és időt egy
munkahelyen, annál inkább elérhetjük a bevonódást az egyénben. A bevonódás pedig elkötelezettséget hoz
magával. Szóval ér ‚rákacsintani’ a másikra, vagy folyosón megállva pár percre őszintén érdeklődni a másik
hogylétéről. Ahogyan ér tudatosan felépített közös tapasztalásokat
◦ A nem anyagi jellegű megbecsülés igénye minden generációnál a Top3 faktorban van. Ismerjük fel,
hogy nem az kerül nekünk pénzbe, hogy visszajelzünk, hogy megdicsérünk, hogy odafigyelünk, hogy
segítjük a másikat, hanem az, hogy ezek hiányában az ott dolgozók bizony faképnél hagyják a
munkahelyeket egy olyan másik munkahelyért, ahol ezek jelen vannak (nem kizárólag ezek).
Ha nem vettél részt a felmérésben, ám szeretnéd átadni a tapasztalataidat,
akkor ezen a linken megteheted (újra megnyitottam a kérdőívet): http://bit.ly/GenerációsSzakadék

Tippek Minden Generációnak – 1.
Figyeljünk egymásra és szólítsuk meg egymásban az embert!
Nem ‚szakérteni’, kategorizálni kell a másikat, hanem megérteni egymást.
Nem ‚róluk’, hanem velük együtt formáljunk véleményt
Ismerjük meg magunkat először (#önismeret)
Lassuljuk le, hogy meghallhassunk testünk és lelkünk jelzéseit
(#mindfulness)
o Keressük a közösséget, ahol feltöltődhetünk
o Legyünk nyitottak, gondoljuk át a munka kereteit is az egyensúlyunk
érdekében
o
o
o
o
o

Tippek Minden Generációnak – 2.
1.

Pozitív kapcsolatok kialakítása
◦ Elfogadottság érzetének kialakítása: Érdeklődés, Nyitottság, Kíváncsiság a másik EMBER iránt.
Egymásra figyelés: Az ‚Itt elfogadnak, ide tartozom’ közösség-érzetet segíti

2.

Pozitív hozzáállás
◦ Gyakoroljunk! Fogjuk fel a nehéz, kényes, stresszes helyzeteket egy lehetőségnek és tegyünk fel a kérdést magunknak: ‚Mit tehetek
másként, a jobb kimenetel érdekében?’, a másik embernek pedig a ‚Mire van most szükséged tőlem?’

3.

Törődjünk egymással!
◦ Adjunk visszajelzést, pozitívot is! Ismerjük el, jutalmazzuk az eredményeket, a másik ember munkáját és támogassuk a fejlődésükben
építő visszajelzésekkel is!
◦ ‚Csak beszélgessünk’ rendszeresen, fejezzük ki érzéseinket kedves szavakkal, összekacsintással – keltsünk érzelmi ingert, amire
‚bemozdul’ a személyiség
◦ Stimuláljuk élményekkel egymást: találjunk közösen végezhető tevékenységeket (nincs univerzális válasz… kérdezzünk!)

4.

Mutassunk példát!
◦ Vállaljuk és kommunikáljuk érzéseinket, hibáinkat
◦ Képezzük magunkat folyamatos tanulással – EQ téren különösen! Ehhez fontoljuk meg az EQ fejlesztését célzó coaching folyamatot.

5.

Értsük meg a különbségeket, de fókuszáljunk ez erősségekre!
◦ Nem a babzsák lesz a megoldás. Ahogy az ‚elrendelt tréning és csapatépítés’ sem vezet eredményre.
◦ Aknázzuk ki a generációs erősségeket: vonjuk be a lelkes Y-onokat a problémás helyzetekbe, adjunk teret a megoldásaiknak; hagyjuk,
hogy az X-generáció utánajárjon a dolgoknak, kidolgozza a tervét és bízzunk meg a priorizálási készségeiben; a Boomereket is
‚hagyjuk élni’, fogadjuk el a szaktudásukat, építsünk a kritikus gondolkozásukra! Hagyjuk a korábbi generációkat, hogy értelmes
vízióval, jövőképpel segítsék a következő nemzedéket.

Generációk –
Z-GENERÁCIÓ

Y-GENERÁCIÓ
(MILLENIALS)

•

1
Erősségek

1 Vad

Ágnes előadása a Piac és Profit:
Csapatépítési Trendek konferenciájáról, 2020

Vállalkozási hajlandóság

• Mentorálni szeretnének másokat
• Virtuális valóságra alapuló
munkaeszközök igénye

• Mentorálni szeretnének
másokat
X- GENERÁCIÓ

BOOMEREK

• A legjobban (próbálnak)
alkalmazkodni és a legtöbb
mindent ők viselik el.

MINDEN GENERÁCIÓRA IGAZ:
• Sóvárgás a vezető szerep iránt (77%)
• Motiválja a pénz
• Rugalmasságot szeretne a
munkahelyen
• Szeretnének jól beilleszkedni
• Igény a megfelelő munkaeszközök
és technológiák használatára
• Önállóság átélése, hogy
kompetensek vagyunk
(alapszükséglet!)
Forrás: Forbes tanulmány, 18 ezer résztvevő,
19 ország (Mastering Multigenerational Communication
In The Workplace)

Generációk –
Y-GENERÁCIÓ
(MILLENIALS)
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Ágnes előadása a Piac és Profit:
Csapatépítési Trendek konferenciájáról, 2020

ERŐSSÉGEK (Top 3)

ALAKULÓBAN (Bottom 3)

1. Elköteleződés
2. Probléma megoldás

1. Vízió
2. Együttműködés

3. Modellezés

3. Kritikus gondolkodás

1. Modellezés
2. Adatbányászat
X- GENERÁCIÓ 3. Priorizálás
1. Priorizálás
2. Kritikus gondolkodás
BOOMEREK 3. Adatbányászat

1. Kapcsolódás
2. Együttműködés
3. Intuíció
1. Intuíció
2. Kapcsolódás
3. Együttműködés

Forrás: SixSeconds, State of the Heart riport (160 ország, > 200 ezer ember)

Információk
Közel 20 évet töltött multinacionális vállalatoknál marketing és vezetői pozíciókban.
2018-ben döntött úgy, hogy coachként/üzleti tanácsadóként is hasznosítja a korábbi években
megszerzett tapasztalatait. 2019. januárja óta pedig főállásban is az üzleti tanácsadás
területén és az emberi potenciál aktivizálásán dolgozik vállalkozói formában.
Több mint 220 óra coaching tapasztalattal rendelkezik, ügyfelei a multinacionális és
középvállalatoktól érkeznek és a marketing, pénzügy, értékesítés, szoftverfejlesztés,
informatika területein dolgoznak felső, illetve középvezetői vagy szakértői pozíciókban

Munkáját az eredményorientáltság jellemzi, ám minden esetben kifejezetten törekszik a
folyamatban résztvevő személy emberi oldalának bevonásával a személyes kompetenciáik
fejlesztésére is. Teszi mindezt minden generáció esetén.

Vad Ágnes
Életvezetési és Üzleti
Tanácsadó, Okleveles Emberi
Potenciál Maximalizáló
Szakember,
Stratégiai Marketing Szakértő

Specialitásai: Érzelmi Intelligencia, Reziliencia, Mindfulness Alapú Tudatosság, Emberi
Potenciál Maximalizálása
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Időpontfoglalás és további információ: www.vadagnes.coach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az itt közzétett információk és tartalmak Vad Ágnes tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alá esnek. Ezért kérlek, ha szeretnéd
használni, kérlek jelezd nekem az elérhetőségeimen. A külső adatforrásokat a megfelelő helyeken feltüntettem.

