Aan de slag met duurzame inzetbaarheid!
Voorwaarden deelname “Proeftuinprojecten” koploperbedrijven
•
AgriFood Capital, VNO-NCW Brabant Zeeland,
Stichting H!VE en SOL voeren gezamenlijk het
project “Wendbaar en weerbaar NoordoostBrabant” uit. Zij hebben hiervoor subsidie uit het
Europees Sociaal Fonds toegekend gekregen.
Het project heeft ten doel de duurzame
inzetbaarheid van werknemers in de regio te
versterken en daarmee bedrijven in de regio
wendbaar en weerbaar maken voor de toekomst!

•

Regionale koplopers versnellen
Er is een budget beschikbaar voor bedrijven die
zelf al stappen hebben gemaakt op het gebied
van duurzame inzetbaarheid, maar die graag een
vervolgproject
willen
uitvoeren
en/of
verduurzaming van eerdere methodes willen
bewerkstelligen. Deze koplopers dienen als
voorbeeld voor de regio. Voor hen bestaat het
project uit de volgende activiteiten:
•

•
•

•

Kick-off bijeenkomst: in gesprek met de
koplopers. Wat heeft de koploper tot op
heden
al
gedaan
aan
duurzame
inzetbaarheid?
Opstellen roadmap: samen stellen we een
plan van aanpak op waarin de aanpak wordt
bepaald.
Aan de slag: het bedrijf gaat aan de slag met
de duurzame inzetbaarheid van de
medewerkers. Nieuwe inzichten worden
gedeeld met andere bedrijven uit de regio
HR-kringen: HR-verantwoordelijken van
verschillende bedrijven uit de regio komen
bij elkaar om ervaringen te delen

Voor 5 bedrijven zullen 75% van de projectkosten
vergoed worden (max. € 13.500,- excl. BTW per
bedrijf).

Voorwaarden
Voor organisaties in de regio wordt 75% van de
activiteiten vergoed. Om hiervoor in aanmerking
te komen, gelden de volgende voorwaarden:
•
•

Uw organisatie is gevestigd in de regio
Noordoost-Brabant;
Het project moet uiterlijk 1 oktober 2019
afgerond zijn

•

•

•

•

Uw bedrijf heeft aantoonbare eerdere
ervaringen met projecten op het gebied van
duurzame inzetbaarheid - bijvoorbeeld op
het gebied van een leven lang leren, vitaliteit
en gezondheid en/of eigen regie – waarvan
de doelstelling en resultaten ook
beschikbaar worden gesteld
Een plan van aanpak voor vervolgstappen
gericht op duurzame inzetbaarheid, waarbij
aanleiding, kosten verwachte baten, etc. zijn
aangegeven (weergegeven in 2 A4’tjes).
Belangrijke elementen zijn met name
concrete output, voorbeeldfunctie voor
andere bedrijven en de impact op / het bereik
van het aantal medewerkers, inbedding in de
organisatie en leercultuur
Bereidheid om de voortgang en resultaten
van het project te delen, als ambassadeur in
de regio op te treden om het belang van
duurzame inzetbaarheid beter uit te dragen,
als buddy / coach bedrijven in NoordoostBrabant te helpen met vraagstukken op het
gebied van duurzame inzetbaarheid
Toekenning middels een tender:
o inschrijving voor 20 juni 2018
o Het PvA en de resultaten van
eerdere
DI-projecten
(zoals
bovenstaand omschreven) per mail
aanleveren bij Jos van Asten
o Bij meer dan 5 inschrijvingen wordt
een keuze gemaakt
o Maximaal één aanvraag per bedrijf
De
uitgaven,
administratie
en
verantwoording dient te voldoen aan de
subsidievereisten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ten behoeve van de bijdrage en
verantwoordelijkheden
wordt
een
overeenkomst afgesloten tussen uw
organisatie, Wecreate Consulting en VNONCW Brabant Zeeland.

Enthousiast of vragen?
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem
dan contact op met Jos van Asten
(j.vanasten@agrifoodcapital.nl / 06-14742144).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie en AgriFood Capital
Werkt!.

Algemene projectinformatie “Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant”
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie en AgriFood Capital Werkt!.

