
Het generatiepact-programma

Door de vergrijzing in Nederland gaan de komende jaren tot wel 

26% van de werknemers met pensioen. De overheid is koploper in 

vergrijzing met een gemiddelde leeftijd van 44,6 jaar. De instroom 

van jonge werknemers is daarnaast minimaal. Hierdoor is er een 

grote kans dat de kennis en ervaring in overheidsorganisaties 

verloren gaat, omdat de kennis samen met de pensionerende 

senioren het bedrijf verlaat. Het is daarom van groot belang om 

deze kennis voortijdig over te dragen. Ons generatiepact-programma 

zorgt ervoor dat de kennis die momenteel aanwezig is op de 

vastgoedafdeling binnen uw gemeente, beschikbaar blijft.

De voordelen
 

•  Een jonge gemotiveerde medewerker op de afdeling Vastgoed en Grondzaken;

•  Al vanaf €45,- per uur (incl. reis- en verblijfskosten, excl. BTW);

•  Samenwerking tussen medewerkers en een junior voor optimale kennis 

overdracht;

• Na 1040 uur is er een mogelijkheid om de junior over te nemen.

Generatiepact-programma
Unieke samenwerking tussen uw medewerker en een 

junior voor optimale kennisoverdracht

VASTGOED en SOFTWARE
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Laat kennis niet verloren gaan
De kans is groot dat er kennis en ervaring binnen uw organisatie 

verloren gaat door de vergrijzing binnen gemeenten. Daarnaast worden 

er door toepassing van nieuwe technologieën andere competenties 

en vaardigheden van uw medewerkers verwacht. Een goede reden om 

kritisch naar de bezetting en samenstelling van het personeelsbestand 

te kijken en de instroom van jonge medewerkers te bevorderen.

Een unieke samenwerking tussen 
jong en oud
Waar oudere medewerkers beschikken over vakinhoudelijke kennis, 

zijn jonge medewerkers vaak fl exibel en beter thuis in mogelijkheden 

van digitale innovaties. In de praktijk werpt een samenwerking tussen 

jong en oud haar vruchten af voor beide partijen. Senior medewerkers 

raken gemotiveerd en voelen zich nuttig wanneer ze hun kennis kunnen 

overdragen aan energieke jonge medewerkers. Jonge medewerkers zijn 

in staat kennis te combineren met de digitale mogelijkheden, wat onder 

andere de effi ciëntie ten goede komt.

Voor wie is het generatiepact-programma?
Ons generatiepact-programma is bedoeld voor starters die de potentie 

hebben om bij opdrachtgevers aan de slag te kunnen via Metafoor. Ze 

komen net van school en hebben minder dan 2 jaar werkervaring, maar 

wel minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van vastgoed en 

makelaardij of rechtsgeleerdheid.

Het programma
De duur van het programma is 1 jaar, waarin de junior medewerkers 

trainingen volgen en gecoacht worden. Het programma is opgebouwd 

uit 4 hoofdonderdelen, namelijk: Persoonlijk effectiviteit, Vastgoedadvies, 

Metafoor gedragskompas en Werken bij de klant. Het programma neemt 40 

uur per week in beslag en bestaat uit de volgende 4 fases:

1. De junior gaat als volwaardig medewerker aan de slag bij de gemeente 

op de afdeling Vastgoed en Grondzaken.

2. Een ervaren medewerker bij de gemeente draagt kennis over aan de 

junior.

3. De medewerker gaat met pensioen.

4. De junior maakt kans op een contract bij de gemeente.

Tijdens het gehele traject wordt de junior begeleid door een coach van 

Metafoor Vastgoed en Software.

Het generatiepact-programma zorgt ervoor 
dat aanwezige kennis en ervaring binnen een 
gemeente niet verloren gaat.

Wilt u meer informatie over 
ons generatiepact-
programma?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 
Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.

Eskimolaan 13

8252 AS Dronten

telefoon 088 - 00 66 100

info@metafoorvastgoed.nl

www.metafoorvastgoed.nl


