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MZ LAB Rijk is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong en wordt mede mogelijk gemaakt door A+O fonds Rijk.

MZ LAB Rijk
Vernieuwen en
verjongen van de
medezeggenschap
Waarom

Wilt u de jonge medewerkers in uw organisatie meer betrekken bij de
medezeggenschap én de ondernemingsraad? Doe dan mee met het
MZ LAB (MedezeggenschapsLAB). Dat is dé methodiek om:
• Jonge medewerkers enthousiast te krijgen zich actief voor de
medezeggenschap in te zetten.
• Medezeggenschap te vernieuwen zodat het beter aansluit bij de
behoefte en situatie van jonge medewerkers.
• In het MZ LAB wordt draagvlak gecreërd bij alle betrokken
partijen om verjonging en vernieuwing aan te jagen.
MZ LAB kenmerkt zich door intensief en interactief contact tussen deelnemers, begeleiders en sprekers. Met een kick-off, masterclasses, werkgroepen en een tof eindevent zetten wij verandering in gang.

Interesse?

Heeft uw organisatie behoefte aan frisse blikken? Neem contact op
met Rianne Rietveld: r.rietveld@cnvjongeren.nl, 06-50929987. Voor
elke deelnemer aan het project vragen wij de werkgever om een eigen
bijdrage van €500,-.

De kracht
van HET MZ LAB
masterclasses

Alle jonge deelnemers krijgen 3
masterclasses over verschillende
aspecten van een ondernemingsraad. Hoe werkt een OR en waar
krijg je mee te maken als je gekozen
wordt? Hoe vertegenwoordig je
de werknemers en wat is de rol
van de vakbond? Hoe creëer je
een inclusieve OR waar jong & oud
optimaal samenwerken? Op deze
vragen bieden de masterclasses
concrete antwoorden en handvaten.

Organisatie
leren kennen
Gedurende het traject
zullen de deelnemers in
gesprek gaan met hun
ondernemingsraad,
P&O-afdeling, bestuurders
en andere werknemers.
Zo leren ze de organisatie kennen en wordt
het draagvlak voor hun
oplossingen en participatie
bij alle partijen vergroot.

Design thinking LAB Toolkit

We maken gebruik van de methodiek design thinking, waarmee er
binnen korte tijd innovatieve oplossingen bedacht worden voor
complexe problemen. Het vertrekpunt is de behoefte van de gebruiker.
Wij hebben een eigen Design Thinking LAB Toolkit ontwikkeld waarmee deelnemers op een snelle, speelse en gestructureerde manier tot
creatieve oplossingen komen op vraagstukken die spelen binnen de
organisatie.

