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MZ Hackathon
Heeft u als bestuurder, Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Toezicht (RvT) 
en/of ondernemingsraad (OR) een strategisch vraagstuk en kunt u de frisse blik-
ken van uw jonge medewerkers hier goed bij gebruiken? 

Doe dan mee met de MZ Hackathon. Dat is dé methode om: 

• Jonge medewerkers kort en krachtig binnen één of twee sessies te laten  

nadenken over een actueel organisatievraagstuk en hun input te verzamelen; 

•  Deelnemers enthousiast te maken zich actief in te zetten voor de  

medezeggenschap;

•  Jongeren kennis te laten maken met het bestuur en de Raad van Commissaris-

sen.

Hoe?
Er wordt binnen uw organisatie (inhouse) een MZ Hackathon georgani seerd.  

De deelnemers krijgen gedurende de dag meer te horen over de organisatie en 

de verschillende partijen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Ook spreken ze met  

experts en ervaringsdeskundigen en worden ze begeleid om binnen bepaalde tijd 

tot een advies te komen.

Verjongen en vernieuwen 
van de medezeggenschap
Waarom
Jonge werknemers hebben vaak veel ideeën over hoe het beter kan in organisa-

ties, maar weten niet altijd hoe ze hierover mee kunnen praten. Aan de andere kant  

vinden organisatie het soms lastig op te halen wat er écht onder jongeren speelt.  

Tijdens een MZ Hackathon buigen jonge werknemers zich gedurende dit traject 

over een strategisch vraagstuk van uw organisatie. Zo maken zij op een leuke en 

laadrempelige manier kennis met mede zeggenschap en uw organisatie houdt er 

mooie adviezen aan over. Een win-winsituatie dus!

MZ Hackathon Inhouse 
De kosten voor een MZ Hackathon inhouse 

bedragen €8.626-.  Er kunnen 10-30 jongeren

deelnemen*. Dit kunnen jonge werknemers 

uit uw organisatie zijn, maar u kunt ook 

samen met een andere organisatie een 

hackathon organiseren.  Verder zorgen 

wij, in overleg met jullie, voor de sprekers.  

We organiseren een ‘meet- up’ voorafgaande 

de hackathon. En als laatste sluiten we het 

traject af met een mooie documentatie van 

de dag. Wij werken graag op maat en willen 

zorgen voor kwaliteit en borging. 

Wat heeft het  
opgeleverd?
Geleerde lessen:

1. De MZ Hackathon gaat uit van de 

kracht van jongeren;

2. De MZ Hackathon zorgt voor bewust-

wording bij en verbinding tussen

  jongeren en bestuurders en raden;

3. Communicatie is essentieel om jonge 

mensen te betrekken!

Een voorbeeld
Voor een eerdere groep deelnemers aan de hackathon zijn de uitkomsten van het 

traject: bouwstenen om advies uit te brengen aan bestuurders over inclusie en  

diversiteit. Na de hackathon zijn de deelnemers aan de slag gegaan met een  

specifieke werkgroep op het thema inclusie en diversiteit. Van de zes leden is 

één persoon de linking pin, die vanuit de jongeren denktank deze groep n.a.v. de  

hackathon vertegenwoordigt. 

Het doel? Ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur!

* Om kwaliteit te kunnen waarborgen werken we graag op maat. Hierdoor kan het zijn dat we, 
in overleg met u, tot een andere prijs komen.

“Advies krijgen over 
hoe en met wie ik de 

opbrengsten van een MZ 
Hackathon kan delen.”

- Deelnemer MZ project

“Meer draagvlak creëren 
bij alle lagen van de 

organisatie die invloed 
kunnen uitoefenen en 
hen betrekken bij het 

MZ Hackathon traject.”

- Deelnemer MZ project



Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met CNV Jongeren via 

info@cnvjongeren.nl of 030 7511 850.

Naast MZ Hackathon biedt 

CNV Jong eren ook nog andere 

MZ projecten aan. Meer informatie 

over deze projecten kunt u opvragen 

bij CNV Jongeren of ga naar 

www.cnvjongeren.nl.

Benieuwd naar eerdere MZ Hack-
athons? Scan de twee QR-codes en 
bekijk de aftermovie en een advies-
video!

“Tijdens het MZ project heb 
ik op een leuke, leerzame 
en interactieve manier 
meer kennis gekregen 

over het werk van de OR, 
maar ook van medezeg-

genschap in het algemeen. 
voor mij een kijkje in een 
onbekende keuken. Juist 

de diversiteit aan onder-
werpen en het samen met 

een club enthousiaste 
mensen nadenken over een 

vraagstuk mbt medezeg-
genschap maakte het voor 
mij een leuk en interessant 

concept.”

- Deelnemer MZ project

“Het MZ project verbreedt 
je horizon. het gaf mij 

ook een uitlaatklep 
om verandering te 
bewerkstelligen”

- Deelnemer MZ project

 aftermovie  advies-video

http://www.cnvjongeren.nl
https://www.facebook.com/CNVJongeren/videos/2747045682238808/
https://fb.watch/v/cBqbEY3tb/

