Hoe gaat u kwaliteit
vasthouden?
Nederland vergrĳst steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen een 50-plusser. Naar
verwachting is over vĳf jaar een op de twee volwassenen 50-plus. Dan zĳn 6,9 miljoen van de 13,7 miljoen
volwassenen ouder dan 50 jaar (CBS, 2019). Deze groei van 50-plussers is natuurlĳk ook zichtbaar in het bedrĳfsleven. Als gevolg daarvan rĳst in veel bedrĳven de vraag hoe alle kennis die in de hoofden van de oudere, ervaren
medewerkers zit, overgedragen kan worden aan de volgende generatie werkenden.
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