
 

CBM-congres 2019 

Medezeggenschap door en met jongeren 

 

Datum : Donderdag 28 november 2019 

Locatie : SER-gebouw Den Haag 

Inloop  : 13.00 uur 

Programma : 13.30 – 17.00 uur (na afloop is er een netwerkborrel) 
 

Programma 

13.00 uur   Inloop en registratie 

 

13.30 uur  Opening door dagvoorzitter 

  Talitha Muusse 

   

13.35 uur Welkomstwoord en presentatie  

  Evert Verhulp - voorzitter CBM  

  Wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen dat jongeren 

ondervertegenwoordigd zijn in or’s. Hoe kunnen organisaties meer 

jongeren betrekken bij de medezeggenschap? Jongeren krijgen 

graag de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen. Hun 

ideeën zijn vaak vernieuwend of tenminste net even anders. Toch 

nemen ze nog maar mondjesmaat deel aan medezeggenschap. Wat 

is hieraan te doen?  

 

14.00 uur  Vragen aan de deelnemers 

Hoe staat jouw or in deze verandering? En wat heb jij als jongere 

nodig om je in te zetten voor medezeggenschap? Wat levert het 

jouw organisatie uiteindelijk op? 

 

14.05 uur   Beat the Employee participation box  

Indoor escape room: Samen aan de slag met een leuke casus 

 

15.15 uur   Pauze  

 

15.40 uur  Workshops 

Workshop 1: ‘Moderne’ online communicatietechnieken 

 Deze workshop gaat over betekenis en mogelijkheden van online 

communicatie. De meeste or’s weten dat jongeren (nieuwe) online 

kanalen gebruiken om te communiceren. Wat betekent dat voor de 

interne communicatie van jouw ondernemingsraad? Welke 

mogelijkheden passen bij je? In de workshop ervaar je hoe je als or 

via online communicatie tweerichtingsverkeer creëert met jongeren 

en andere medewerkers.  

 

Workshop 2: jonG + oud = Goud 

Deze workshop laat zien dat jongeren betrekken bij de or écht kan. 

Met vernieuwende middelen en adviezen van jongeren zelf, wordt het 

voor or’s makkelijk om nieuwe doelgroepen aan te spreken. De 

workshopleiders inspireren je met tools en succesvolle voorbeelden 

uit de praktijk. Jij gaat geïnspireerd naar huis met het gereedschap 

om zelf aan de slag te gaan.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 Workshop 3: Wicked problems tackelen door iteratief werken 

Bij complexe vraagstukken is het eindpunt niet in zicht, het 

antwoord niet direct voor handen, en zijn er veel stakeholders die 

het vaak niet eens zijn met elkaar. In deze workshop maak je 

kennis met de kracht van iteratief werken, door ‘quick and dirty’ te 

prototypen en efficiënt te testen bij je eindgebruiker. Met een 

gezonde dosis creativiteit verkennen we de mogelijkheden om 

iteratief werken toe te passen binnen de context van 

medezeggenschap.  

 

16.45 uur Plenaire terugkoppeling 

  

17.00 uur  Netwerkborrel 


