FNO en externe sprekers begeleiden de jongeren hierbij door middel
van trainingsdagen en werkbezoeken aan onder meer de Tweede Kamer,
parlementaire redacties en organisaties en bedrijven waaraan de jongeren
hun public affairs-adviezen uitbrengen.

Meedoen?
Heeft u interesse om uw public affairs-vraagstuk aan jongeren voor te
leggen en met de talentvolle jonge belangenbehartigers te investeren in
de toekomst van uw organisatie? Of bent u op zoek naar meer informatie over de mogelijkheden die de leergang Jongerenbelang in Beweging
ook uw organisatie kan bieden? Neem dan gerust contact met ons op
via info@pa-academie.nl. Graag verkennen wij met u de mogelijkheden
om uw organisatie zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De bijdragen van de deelnemende organisaties worden volledig ingezet om de
jongeren in de leergang te begeleiden.
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Investeren in
toekomstgerichte
ideeën, oplossingen
en inzichten?
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Geef jongeren een stem in uw public
affairs-vraagstukken!

Jongeren zijn de toekomst. Met creatieve visies en vernieuwende

inzichten hebben zij vaak verfrissende ideeën over hoe deze toekomst

Hoe werkt het?

bedrijf of overheidsinstantie een interessante vraag op het gebied

U presenteert uw vraag, klein of groot, aan de jongeren waarna zij met begeleiding van
professionele trainers het vraagstuk uitwerken. Tussentijds blijven zij met u in gesprek.
Deelopdrachten worden met u afgestemd zodat deze bijdragen aan uw vraagstelling.
Tot slot presenteren de jongeren uw organisatie hun visie op uw public affairs-beleid,
hun uitwerking van uw lobbydilemma en denkrichtingen voor uw belangenbehartigingsvraagstuk of de strategie voor de toekomst .

aan een vernieuwende en frisse blik van buiten naar binnen én wilt

Zet jongeren in hun kracht

er uit moet zien. Deze ideeën hebben niet alleen betrekking op hun

eigen belangen of de verre toekomst, maar ook op de vraagstukken van
úw organisatie. Heeft u als maatschappelijk betrokken organisatie,

van belangenbehartiging, lobby of public affairs? En heeft u behoefte
u tegelijkertijd jongeren serieus nemen en in hun kracht zetten? Leg
dan uw casus voor aan de jongeren van de leergang Jongerenbelang in

Beweging! De leergang Jongerenbelang in Beweging biedt jongeren de

mogelijkheid om mee te denken over onderwerpen die de maatschappij
bezig houden

Vernieuwende antwoorden
Met een enorme berg energie, enthousiasme, gedrevenheid en nieuwe ideeën weten
de jongeren van de leergang creatieve antwoorden te vinden op de public affairs- en
lobbyvragen die uw organisatie aan hen voorlegt. Dit kunnen vragen zijn over hoe u
bepaalde onderwerpen het beste op de politieke en maatschappelijke kaart zet. Maar
ook over nieuwe onderwerpen voor uw toekomstagenda of uitwerken van een public
affairs-strategie. Denk met jongeren na over de positionering van uw organisatie in de
samenleving en naar de politiek.

Door jongeren te laten meedenken in uw public affairs-beleid ontdekt u nieuwe visies,
oplossingen en verrassende invalshoeken. En dat niet alleen! U creëert ook het draagvlak
voor uw toekomstgerichte beleid. De jongeren zijn immers het heden én de toekomst.
Bovendien geeft u met uw deelname jongeren de unieke kans om de leergang Jongerenbelang In Beweging te volgen, zich te ontwikkelen, kritisch mee te denken en oplossingen
te verkennen voor een concrete lobbycasus. Hiermee investeert u niet alleen in uw eigen
kracht, maar ook in de kracht van de jongeren.

De leergang
De leergang Jongerenbelang in Beweging is door de PA-academie, in samenwerking
met FNO, opgezet om jongeren van ± 18 tot en met 25 jaar de kennis en vaardigheden
in handen te geven om hun belang effectief in beweging te brengen. In een traject van
een half jaar duiken de jongeren de wereld in van de nationale en lokale politiek, media,
belangenbehartiging, communicatie en strategie om bij de behartiging van hun belang met
alle public affairs-tools aan de slag te kunnen gaan. Vaste trainers van de PA-academie en

