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Interesse?
Voor de maximale impact adviseren 

wij uw organisatie het proces te 

doorlopen van fase 1 ‘Boeien’ tot en 

met Fase 3 ‘Binden’. Uit onze ervaring 

blijkt dat vooral de werving van deel-

nemers voor activiteiten vaak stroef 

verloopt (fase 1: Boeien). Mocht dit 

binnen uw organisatie niet wenselijk 

of mogelijk zijn, puzzelen we graag 

met u mee. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met met CNV Jongeren via 

info@cnvjongeren.nl of 030 751 1850 

Naast de MZ Frontliners bieden wij 

ook nog andere MZ projecten aan. 

Meer informatie over deze projecten 

kunt u ook bij ons opvragen.

“Ik vond het superleuk 
om aan het MZ Lab deel te 

mogen nemen en jullie heb-
ben mij zeker enthousiast 

gemaakt voor de medezeg-
genschap!”

- Deelnemer MZ LAB UMC

“De pressure cooker was 
een heel leuke manier 

om snel en doelgericht 
aan de slag te gaan met 
een organisatievraag-

stuk. 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



MZ Frontliners
Onder jonge medewerkers worden geïnteresseerde jongeren 
gescout en gemotiveerd om op één of andere manier actief te 
worden en blijven binnen medezeggenschap. Dit traject komt 
het beste tot zijn recht voor de OR verkiezingen. Er staan drie 
fases centraal: ‘Boeien’, ‘Activeren’ en ‘Binden’.

Boeien
Wij besteden binnen de organisatie aandacht aan de 

komende OR verkiezingen. Met speciaal voor jongeren 

ontwikkeld campagnemateriaal en een flitsactie scout-

en wij deelnemers. De OR krijgt van ons een toolkit met  

materiaal dat wij hebben gebruikt. 

Binden
Jongeren die zich verkiesbaar willen stellen kunnen wij 

ondersteunen. Zij stellen met ons een persoonlijk cam-

pagneplan op waarin hun eigen ‘why’ centraal staat en wij 

hen leren hoe ze andere collega’s kunnen inspireren en ac-

tiveren. Wij geven een campagneworkshop, zijn beschik-

baar voor begeleiding (op afstand) en kunnen helpen met 

het maken van mooie (en leuke!) foto’s, het ontwerpen van 

verkiezingsposters, een campagneplan opstellen en op  

social media ondersteunen.

kosten fase
€ 3.269,-

Activeren
We willen via een aantal activiteiten jongeren kennis  

laten maken met medezeggenschap. We verzorgen twee 

workshops van 2,5 uur. Eerst krijgen zij een spoedcursus 

(W)OR. Daarna gaan ze aan de slag met de LAB Toolkit en  

bedenken manieren om de OR te vernieuwen. 

kosten fase
€ 7.048,-

kosten fase
€ 7.022,-

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 

hierover 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 het project MZ Frontliners gaan wij aan de slag 

om jonge medewerkers die geïnteresseerd zijn in medezeg-

genschap te scouten. Daarna trainen, motiveren en onders-

teunen wij hen om op één of andere manier actief te worden 

en blijven binnen medezeggenschap.  


