
Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met
Sandra Engelbertink
06 21 344 178         s.engelbertink@vitmkb.nl

Goed nieuws!

Je werknemers langer en productief aan het werk houden. Gezonde en gelukkige 
medewerkers. Een bedrijf dat klaar is voor de toekomst van werk.

Wil jouw MKB dat? Er zijn veel denkbare oplossingen om je medewerkers duurzaam 
inzetbaar te houden. Ingewikkeld? Kostbaar? Misschien. Maar gelukkig biedt het Europees 
Sociaal Fonds een subsidieregeling tot €12.500 voor het inwinnen van advies op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid!

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

De toekomst van het werk verandert in rap tempo en gaat drastisch effect hebben 
op de inzetbaarheid van de huidige medewerkers. Daarom ondersteunt Uitvoering van 
Beleid door middel van de ESF-subsidie.  

Wanneer kom je daarvoor in aanmerking?

Het project moet stimulatie van arbeidsparticipatie, arbeidstijdenmanagement of 
bevordering van gezond, veilig en productief werken ten doel hebben.

Medewerkers zijn actief en aantoonbaar betrokken bij het project.

Een externe adviseur, met aantoonbare ervaring op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid, stelt een advies op en/of begeleidt de implementatie van het 
project. Thema’s en activiteiten waarop advies ingewonnen kan worden zijn:
 
 • Bedrijfs- of organisatiescan
 • Scan duurzame inzetbaarheid
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

  Hoogte subsidie

Tot €12.500,- voor een adviestraject tussen €12.000 en €25.000. 
(Tot 50% van het advies wordt gesubsidieerd door ESF).

  Aanvraagperiode

De eerste twee aanvraagtijdvakken zijn reeds verstreken. Er is nog één laatste kans voor 
het indienen van de aanvraag bij Uitvoering van Beleid: 

Tijdvak 3:           8 - 12 april 2019

Zorg ervoor dat alle gegevens ruim voor die tijd compleet zijn, zodat de aanvraag 
zo soepel mogelijk verloopt. De subsidie is geldig vanaf akkoord op de aanvraag tot 
maximaal een jaar daarna.

  Vragen over de subsidie?

Heb je vragen over de subsidieregeling? Ben je op zoek naar voorbeelden of inspiratie 
van mogelijke projecten? Heb je behoefte aan hulp bij de aanvraag en administratie? 
Zoek je een adviseur om in te zetten bij het ESF-project? 

VIT denkt graag met je mee, zodat je op tijd klaar bent voor de aanvraag van de subsidie!
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