Interesse?
Wilt u samen met ons aan de slag om de
medezeggenschap bij uw organisatie te
verjongen en vernieuwen?
U kunt de mogelijkheden bespreken
met CNV Jongeren via
info@cnvjongeren.nl of 030 751 18 50

“Ik vond het superleuk
om aan het MZ Lab deel
te mogen nemen en jullie
hebben mij zeker enthousiast gemaakt voor de
medezeggenschap!”
- Deelnemer MZ LAB UMC

“De pressure cooker was een heel leuke manier om snel
en doelgericht aan de slag te gaan met een
organisatievraagstuk. Miranda en Justine hebben ons
enthousiast geholpen het vraagstuk helder te krijgen,
heel veel oplossingen te bedenken en op een speelse
manier toe te werken aan een uitvoerbare oplossing
waar we allemaal achter staan. Ik raad de pressure
cooker van harte aan!”.
- Jong OR lid provincie Brabant
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Verjongen en
vernieuwen van de
medezeggenschap
Waarom
Jonge werknemers hebben vaak veel ideeën over hoe het
beter kan in organisaties, maar weten niet altijd hoe ze hier
over mee kunnen praten. Aan de andere kant weten ondernemingsraden jongeren weer moeilijk te vinden en hebben
moeite met ophalen wat er écht onder jongeren speelt. Met
diverse medezeggenschap (MZ) activiteiten willen wij jonge
medewerkers, ondernemingsraden en organisaties hier mee
helpen.

MZ Aanbod
MZ Pressure Cooker
De Pressure Cooker is dé methodiek om samen met jonge mede
werkers tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor
mede
zeggenschapsvraagstukken. Met drie trainingsbijeenkomsten kunt u: jongeren ervaring laten opdoen met medezeggenschap, de input van jonge medewerkers verzamelen over een
actueel organisatievraagstuk en draagvlak creëren onder jonge
medewerkers, P&O/HRM en OR.

vaste prijs
€ 3.210,-

MZ Frontliners

kosten
hele traject
€ 17.339,-

Met het project MZ Frontliners gaan wij aan de slag om
jonge medewerkers die geïnteresseerd zijn in medezeggenschap te scouten. Daarna trainen en motiveren wij hen
met diverse workshops om op één of andere manier actief
te worden en blijven binnen medezeggenschap. Jongeren
die zich verkiesbaar willen stellen voor de OR kunnen
ondersteund worden door middel van een campag
ne
cursus, waarin zij o.a. een persoonlijk campagneplan opstellen. Vervolgens helpen wij hen tijdens de campagne.
Voor de maximale impact adviseren wij uw organisatie om
het hele traject af te nemen. Mocht dit niet wenselijk of
mogelijk zijn, dan puzzelen wij graag met u mee.

MZ LAB
Het MZ LAB is een traject waar 20-40 jongeren tegelijk aan deel
nemen om bij hun organisatie(s) de verjonging en vernieuwing
van de medezeggenschap tot stand te brengen. Deelnemers
krijgen drie masterclasses over de OR en medezeggenschap. Daarnaast gaan ze in groepen aan de slag met een Design Thinking Toolkit waarmee ze op een snelle, speelse en gestructureerde manier
tot creatieve oplossingen komen voor vraagstukken die spelen
binnen de organisatie. Aan het eind presenteren ze hun adviezen.
Tijdens dit traject hebben zij intensief contact met de OR waardoor draagvlak voor hun visie en participatie bij alle partijen
wordt vergroot.
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