
Leg met je mede-OPSCHUDDERS organisaties langs júllie meetlat en 
adviseer hen om een aantrekkelijkere werkvloer te worden!

‘Als ik de baas was van een organisatie, 
dan zou ik het totaal anders doen?’
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Waarom de
arbeidsmarkt jouw
hulp nodig heeft:

JE BENT:
Ongeveer geboren tussen 
1996 – 2006
De komende weken sowieso 1 
doordeweekse dag en 3 avonden 
beschikbaar (dit project kost je 
dus maar 17 uur)

JE WILT:
Nadenken met anderen over hoe 
werken beter kan
(door-)leren hoe je van jouw wensen 
adviezen maakt en deze presenteert 
zodat er iets mee gedaan moet worden

Waarom jij een OPSCHUDDER
bent/wilt worden:

Met het project ‘De morgen doet 
het werk’ laat jij horen hoe 
organisaties het beter kunnen en 
moeten aanpakken. Zo neem je 
plaats in een flex-pool met andere 
jongeren die het land in trekt om 
langs te gaan bij organisaties, om bij 
hen een Gen-Z-werkbehoeft-
en-scan af te nemen. 

Deze scan checkt namelijk of 
organisaties voldoen aan de 
onderwerpen die jullie als
toekomstige werknemers belangrijk 
vinden. Hierbij kun je denken aan: 
wat wordt er gedaan aan mentale 
gezondheid? Of aan duurzaamheid? 
Of aan diversiteit en inclusiviteit?

Grote kans dat je een vergelijkbare 
boodschap gehoord hebt terwijl je aan 
het wachten was op je drankje, trein of 
pakketje. Veel organisaties hebben op 

dit moment te weinig werknemers.
Dit is daarom hét moment om ervoor 
te zorgen dat organisaties óók werken 
voor jou. En niet alleen andersom.

“Sorry voor de vertraging, we hebben te weinig personeel”

Dit ga jij doen:

Aanmelding
Zodat jij ons leert kennen 
en wij jou.

1 scan-dag met ong. 4 andere OPSCHUDDERS
Zodat organisaties door jullie geadviseerd worden (hier 
ontvang je een vrijwilligersvergoeding voor!)

3 inspiratie-
avondmomenten
1 workshop, 1 
training, 1 werk-
bezoek: zodat je 
ook na je project 
impact kunt 
maken met je 
ideeën.

Eindevent
Zodat jij te horen krijgt 
hoe de organisatie jouw 
adviezen uitvoert.



Ben je geïnteresseerd, wil je je aanmelden en/of heb je vragen? 
Mail ons dan via info@cnvjongeren.nl.

daag jezelf en
organisaties uit:

DOE
MEE!
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