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Met jonge medewerkers
organisatievraagstuk 
oplossen

Waarom
Heeft u een organisatievraagstuk en kunt u de frisse blikken van 
uw jonge medewerkers hierbij goed gebruiken? De MZLab Pressure 
Cooker is dé methodiek om jonge medewerkers tot en met 
35 jaar kort en krachtig mee te laten denken over een actueel  
medezeggenschap- of personeelsvraagstuk. Hiermee kunt u:
• Jonge medewerkers in contact brengen met de  

medezeggenschap van de organisatie
• Input van jonge medewerkers verzamelen over een actueel  

organisatievraagstuk

Wat
Voorafgaand aan de uitvoering komen we bij u langs voor een  
startgesprek. De procesbegeleider helpt u bij het scherpstellen van het 
vraagstuk. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
• “Jongeren zijn niet betrokken bij de medezeggenschap van onze 

organisatie” 
• “Hoe kan het bedrijf meer jongeren binden aan de organisatie?”

Hoe
De MZLab Pressure Cooker bestaat uit drie bijeenkomsten. Hierbij 
zijn vanuit de organisatie maximaal vier personen aanwezig uit het 
bestuur, de ondernemingsraad en/of HR-afdeling en zes tot acht jonge 
medewerkers. De groep doorloopt gezamenlijk drie stappen.
1. Oorzaken zoeken
2. Oplossingen genereren
3. Beste oplossing kiezen en uitwerken

Gelijkwaardigheid
Iedereen in de groep wordt gelijk- 
waardig behandeld en komt 
aan beurt. Elke inbreng wordt  
gewaardeerd en als waardevol  
beschouwd. Dus ook minder mon-
dige groepen of deel nemers bieden 
we de kans een bijdrage te leveren. 

De kracht van 
de Pressure 
Cooker

Snelheid 
Als iets snel gaat denk je 
niet te veel na en word 
je creatiever. In deze 
methodiek ligt de nadruk 
dan ook op snel nadenken. 
Bovendien zorgt dit ervoor 
dat het maar weinig tijd 
kost: 3 sessies van 2 tot 
2,5 uur. 

Creativiteit 
Doordat er meer dan 
100 ideeën worden 
geproduceerd zitten er 
gegarandeerd meer-
dere goede en bruik-
bare oplossingen tus-
sen. Kwantiteit zowel 
als kwaliteit.. 

Betrokkenheid 
Doordat meerdere partijen worden 
betrokken bij de zoektocht naar 
een oplossing maken we iedereen 
probleem eigenaar, en dus ook eige-
naar van de oplossing. Dit vergroot het 
gevoel van commitment en is een laag-
drempelige manier voor jongeren om 
kennis te maken met de medezeggen-
schap en haar uitdagingen.



Wanneer
De MZLab Pressure Cooker wordt op de bedrijfslocatie 
georganiseerd. Deze worden aangeboden in de maanden 
april, mei, juni en juli 2018. 
Eén Pressure Cooker duurt drie weken waarin elke week een 
bijeenkomst wordt georganiseerd van ongeveer 2,5 uur. 

Interesse?
Het A+O VVT  subsidieert  vijf MZLab Pressure Cookers.  
Voor een vergoeding van slechts €500,- kunt u een Pressure 
Cooker aanvragen. Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met info@cnvjongeren.nl. 


