
van zij naar wij!

De talenten van jonge werkenden met een migratieachtergrond worden te vaak
niet ingezet. CNV Jongeren gelooft in een arbeidsmarkt waar iedereen gelijke
kansen heeft. Daarom gaan wij ons hard maken voor de inclusie van deze
jongeren op de arbeidsmarkt. Hiervoor organiseren wij samen met getrainde
jongeren met ervaringskennis drie Pressure Cookers.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met een migratieachtergrond meer in contact
komen met meldpunten? Potentiële deelnemers zijn meldpunten, onderwijs,
werkgeversorganisaties en vakbonden.
Om een inclusieve organisatie te worden, is er structurele aandacht nodig voor dit thema. Hoe
kan inclusie (structureler) op de agenda worden gezet (binnen organisaties)? Potentiële
deelnemers zijn or-leden, HRM/ P&O, belangenorganisaties en werkgevers.          
Hoe kunnen organisaties aantrekkelijk worden en blijven voor jongeren met een
migratieachtergrond?  Wij zoeken een werkgever die zich hiervoor wil aanmelden.

Tijdens de Pressure Cookers buigen deze jongeren en relevante betrokkenen zich over een
inclusievraagstuk en komen met een concreet actieplan. Wij zoeken organisaties die werk willen
maken van inclusie! Deelname aan de Pressure Cookers is een kans om deze ambitie te
concretiseren. Wij zoeken deelnemers voor de volgende drie thema’s:

wij zoeken:

Het geeft jongeren de kans om kennis te maken met inspraak/medezeggenschap en   
 organisaties verzamelen waardevolle input van jonge werknemers.          
Het creëert het benodigde draagvlak onder relevante partijen om tot actie over te
gaan, zoals het bestuur, P&O/ HRM en de ondernemingsraad.

De Pressure Cooker is een methodiek die CNV Jongeren reeds inzet om
(organisatie)vraagstukken op te lossen. Het is een krachtige methodiek want:          

Lees hier meer over de opzet  van- en ervaringen met de Pressure Cooker.

de pressure cooker-methode:

info:

Door de steun van VSB-fonds is deelname aan de Pressure Cooker gratis. De
tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt 2,5 uur. Op zoek naar meer informatie?
Neem dan contact op met CNV Jongeren-directeur Erik Rouw via e.rouw@cnvjongeren.nl

https://www.cnvjongeren.nl/mzlab-pressure-cooker/

