
 
 

Actief, gezond en gemotiveerd blijven werken. 
       Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen 
 

  
Programmabudget 

€ 22 miljoen 

 

Doelgroep 

MKB, maar ook grotere organisaties 
in de (non)-profitsector 

 

Subsidiepercentage 

50% 

 

Deadline 

13 november 2015 

 

Subsidiabele kosten 

Externe kosten 

 

Subsidie 

50%  

Minimaal € 12.000 kosten 

Maximaal € 20.000 kosten 

Eén aanvraag per organisatie 

 

Vragen over deze regeling? 

Remco Larooij 06-42214722 

remco@deviton.nl 

www.deviton.nl 

www.agentschapszw.nl 

 

 

 

 

Subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid.  
Wilt u ook aan de slag om uw organisatie en de mensen die er werken optimaal te laten 

presteren? Het antwoord op deze vraag is vaak evident, wie wil er nu niet dat er binnen zijn 

organisatie met plezier en  energie wordt gewerkt? Vitale, bevlogen en duurzaam inzetbare 

medewerkers zijn immers van groot belang voor het behalen van een goed bedrijfsresultaat. 

Maar waar begin je dan, en welke invalshoek neem je? Het implementeren van beleid rondom 

duurzame inzetbaarheid blijkt in de praktijk vaak lastig zonder hulp of expertise van derden. 

Deze subsidie probeert dat knelpunt weg te nemen.  De regeling is vooral gericht op het 

leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Bedrijven 

en instellingen kunnen vanuit deze regeling, gesubsidieerd een adviseur in de arm nemen voor 

het uitbrengen van een advies of voor de begeleiding bij de implementatie van een programma 

dat is gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. 

 
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend die gebaseerd zijn op één of meerdere van 

onderstaande thema’s of activiteiten: 

 

- het maken van een bedrijfs- of organisatiescan; 

- het uitvoeren van (periodiek) onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers; 

- het bevorderen van gezond en veilig werken; 

- het bevorderen van een leercultuur voor werknemers; 

- het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht 

op het verhogen van de betrokkenheid en bevlogenheid; 

- het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het 

begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; 

- het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen 

combineren van arbeid en zorg; 

- het invoeren van arbeidstijdenmanagement. 

 

DeVitOn adviseert en begeleidt u bij het vormgeven van 1 of meer van bovengenoemde 

thema’s. Een gerenommeerd subsidiebureau is verantwoordelijk voor het aanvragen en 

verkrijgen van de subsidie (op basis van no cure no pay). De subsidie kan worden verkregen 

voor het inhuren van een extern adviseur (DeVitOn) die tegen een tarief van maximaal € 100 

per uur excl. 21% BTW de werkzaamheden uitvoert. 

 

Deadlines en doorlooptijden 

19 oktober 2015 gaat de aanvraagperiode open, deze sluit 13 november 2015. Beoordeling is 

op volgorde van binnenkomst.    
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Praktijkvoorbeelden: 
 
Voor een productiebedrijf heeft DeVitOn een duurzaam inzetbaarheidstraject vormgegeven waarbij de kernvraag was: 
Wat doen we al aan duurzame inzetbaarheid en wat missen we nog? Belangrijk voor dit bedrijf is dat de medewerkers 
op een gezonde manier aan de hoge eisen van het werk kunnen voldoen (nu en in de toekomst) maar ook dat 
aantrekkelijk werkgeverschap leidt tot aanwas van het personeelsbestand om de groei van de organisatie op een 
goede manier op te kunnen vangen. 
Via een aantal werkgroepsessies en het uitzetten van online vragenlijsten over duurzame inzetbaarheid onder een 
pilotgroep van 50 medewerkers hebben we een organisatiescan uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een duidelijk overzicht 
aan activiteiten die al gedaan werden en nog ontbraken. Vervolgens is er een plan ontwikkeld om de bestaande 
activiteiten beter te communiceren en onder de juiste afdelingen (verantwoordelijken) onder te brengen. Daarnaast 
zullen nieuwe activiteiten in de komende periode ontwikkeld worden die zowel op organisatie, afdelings- als 
individueelniveau gaan bijdragen aan de inzetbaarheid van de medewerkers. Een onderdeel hiervan is om de digitale 
portal duurzame inzetbaarheid (incl. vragenlijsten) over de gehele organisatie uit te rollen en daarnaast specifieke 
doelgroepen uit te nodigen voor een onderzoek duurzame inzetbaarheid (preventief medisch onderzoek, PMO). Elke 
medewerker die de vragenlijst duurzame inzetbaarheid invult krijgt een persoonlijk rapport waarmee hij/zij doelen 
kan stellen voor de toekomst evt samen met de leidinggevende. Op deze wijze wordt er ook gewerkt aan 
eigenaarschap en zelfmanagement t.a.v. de inzetbaarheid.  
 
 
 
Bij een bedrijf uit de zakelijke dienstverlening heeft DeVitOn een duurzaam inzetbaarheidstraject vormgegeven 
waarbij de kernvraag was: hoe kunnen onze medewerkers op een gezonde manier bijdragen aan de veranderende 
eisen in onze markt en hoe behouden wij op deze wijze onze concurrentiepositie? Ook hier speelt het vergrijzende 
personeelsbestand mee als thema voor duurzame inzetbaarheid. 
Binnen dit bedrijf hebben we d.m.v. belevingsinterviews met medewerkers, leidinggevenden, OR, en afdeling HR een 
uitgebreide organisatiescan en behoeftebepaling gedaan. Op het vlak van duurzame inzetbaarheid en 
gezondheidsmanagement had men nog geen beleid en structuur en werden activiteiten vooral ad hoc uitgevoerd. Het 
uiteindelijke ontwikkelde programma had een aantal kernpunten: Een gezonde organisatie met vitale medewerkers, 
gezond leiderschap en flexibele inzet van medewerkers. In april van dit jaar is het programma gestart met een 
landelijke Healthweek op alle vestigingen. Voor de bewustwording en betrokkenheid was dit een groot succes en dit 
zal jaarlijks worden herhaald. Hierna is d.m.v. informatieflyers en maandelijkse meetings gewerkt aan de 
bewustwording rondom gezondheid en inzetbaarheid in de praktijk. De leidinggevenden worden getraind om leiding 
te geven aan hun eigen inzetbaarheid en die van hun medewerkers en tevens zullen risico-groepen de komende 4 jaar 
uitgenodigd worden voor een preventief medisch onderzoek. D.m.v. het jaarlijks uitzetten van digitale vragenlijsten 
over dit thema zullen de resultaten gemeten worden en waar nodig worden bijgestuurd. 
 
 
Zoals u leest zijn de trajecten flexibel ingezet en gevoed vanuit diverse lagen van de organisatie. Daarbij koppelen 
wij het organisatiebelang en het medewerkersbelang om een zo groot mogelijk resultaat te behalen. De ervaring 
leert om met een specifieke doelgroep te beginnen en daarna pas de uitrol te doen over de gehele organisatie. De 
ontwikkeling van de trajecten gaat via een vaste structuur maar wordt organisatie-specifiek ingevuld. Op deze 
wijze wordt er maatwerk geleverd voor uw organisatie. 

 


