
 Wilt u uw studenten  
 nog beter voorbereid de 
 arbeidsmarkt op sturen? 

een goed 
begin is 
het halve 
werk 



Interesse om mee te doen 
met Ambassadeurs van de 
Toekomst? Dit gaan we doen: 

 Doe mee met Ambassadeurs 
 van de Toekomst en werk mee 
 aan een LOB-lessenserie; 
 ontwikkeld voor én door 
 studenten! 

Jongeren hebben aan het begin van hun carrière – tijdens hun 
bijbaan of na hun studie – vaak nog te weinig kennis over hoe 
ze nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven en eerlijk, 
veilig en gezond kunnen werken. Denk aan gedragsregels op 
de werkvloer, het vinden van een goede balans tussen werk en 
privé, kennis over hun rechten en plichten als werknemer, de 
mogelijkheden voor inspraak op de werkvloer en hoe belang rijk 
het is om je als werknemer te blijven ontwikkelen. Alleen met 
deze kennis kunnen ze zichzelf optimaal voorbereiden en een 
goede start maken op de arbeidsmarkt. 

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, 

waarmee we jongeren bewust willen maken van deze onderwerpen. 

Met een LOB-lessenserie spreken we jongeren direct aan (want: gecreëerd 

en gegeven door leeftijdsgenoten) en geven we eerlijk, veilig en gezond 

werken een plek in het curriculum. Aan het einde van dit traject heeft u een 

op maat gemaakte, aansprekende serie van zes lessen die meerdere jaren 

inzetbaar is.

Binnen uw mbo-instelling werven we zes tot tien  

ambassadeurs: jongeren die het leuk vinden na te denken 

over het thema eerlijk, veilig en gezond werken en dit 

kunnen overbrengen aan leeftijdsgenoten1.

In co-creatie met studenten, docenten en andere 

stakeholders wordt een interactieve lessenserie 

ontwikkeld die jongeren aanspreekt3.
Dit resulteert in een op maat gemaakte, voor jongeren 

aansprekende lessenserie die landelijk gedeeld wordt 5.

De ambassadeurs worden getraind en zijn off- en online  

het boegbeeld van toekomstbestendig werken: ze  

organiseren flitsacties om aandacht voor het thema te 

vragen en delen online tips en tricks over eerlijk, veilig en 

gezond werken

2.

De ambassadeurs geven de lessenserie aan 

mbo-studenten met een trainer van CNV Jongeren 4.
Na het eerste jaar gaat u zelf met de lessenserie aan de 

slag. Voor het werven en trainen van ambassadeurs wordt 

u ondersteund door CNV Jongeren 6.



meer weten over 
Ambassadeurs 
van de Toekomst? 

Voor dit project zijn we op zoek naar (LOB-)docenten die onze mening 

delen dat studenten na hun afstuderen niet alleen een ‘papiertje’ moeten 

hebben behaald, maar moeten beschikken over vaardigheden waarmee 

ze toekomstbestendig de arbeidsmarkt op kunnen! 

Bezoek www.cnvjongeren.nl/ambassadeursvandetoekomst voor meer 

informatie of neem contact op met CNV Jongeren via 030-751 1850. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het project. 

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, medegefinancierd 
door DOORZAAM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kad-
er van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken.


