Investeren in duurzaam
inzetbare medewerkers
Factsheet subsidievouchers voor bedrijven in Noordoost-Brabant

De regio Noordoost-Brabant kent een aantal
krachtige samenwerkingsverbanden. Agrifood
Capital, VNO-NCW Brabant-Zeeland en OTIB
hebben de handen ineen geslagen om
bedrijven die willen investeren in duurzaam
inzetbare medewerkers te laten proﬁteren van
aantrekkelijke subsidievouchers. Met deze
vouchers worden 75 tot wel 100% van je
investering vergoed. In deze factsheet vind je
meer informatie over deze vouchers.

Je bent als organisatie
gevestigd in Noordoost-Brabant
Duurzaam inzetbare medewerkers
zijn essentieel voor jouw organisatie
Claim dan jouw regionale
subsidievouchers duurzame inzetbaarheid!

duurzaaminzetbaar-nob.nl
info@duurzaaminzetbaar-nob.nl

1/2

Voor welke bedrijven
gelden de vouchers?

Sint-Michielsgestel Landerd Uden Heusden
Meierijstad Boekel Sint Anthonis Haaren

Elk bedrijf gevestigd in Noordoost-Brabant
komt in aanmerking voor de subsidievouchers.
De grootte van je bedrijf of de sector waarin je
actief bent, maakt dus niet uit. Hiernaast een
overzicht van de deelnemende gemeenten.

Boxtel Cuijk Mill & Sint Hubert Haaren Oss
's-Hertogenbosch Vught Boxmeer Grave Bernheze

Onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid
van jouw medewerkers

Welke investeringen
komen in aanmerking?

Borgen of verbeteren van voortgangsgesprekken binnen jouw organisatie
Verbeteren van de interne communicatie en
betrokkenheid binnen de organisatie

Er zijn talloze zaken die jouw medewerkers
meer of minder inzetbaarheid houden.
Hiernaast zijn enkele voorbeelden genoemd.
Twijfel of een investering in aanmerking komt?
Neem contact met ons op!

Workshops of trainingen op het gebied van
duurzame inzetbaarheid
Opstellen van een verbeterplan voor duurzaam
inzetbare medewerkers

?

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden.
Neem hiervoor contact met ons op.

Welke ﬁnanciële
spelregels gelden er?
Er zijn vouchers van verschillende omvang
beschikbaar, tot een maximum bedrag van
€5.000. Tijdens de intake bespreken we welke
voucher het beste bij jullie past. De voucher
betaalt maximaal 75 tot 100% van jouw
investering. De administratieve verantwoording
ligt bij ons; geen rompslomp met formulieren
dus.

Hoe werkt het?
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Naar de website
Ga naar www.duurzaaminzetbaar-nob.nl.
Daar vindt je de DI-scan en voorbeeldverhalen van andere bedrijven
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Doe de DI-Scan
Doe de DI-scan met 18 vragen over
duurzaam inzetbare medewerkers.
Je ontvangt de resultaten per mail.
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Plan de intake
We nemen contact met je op en
bespreken tijdens een intake jouw
speciﬁeke wensen en uitdagingen.
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