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Inzetten op werkbaar werk: een meerwaarde voor
iedereen
© Isabelle Stubbe - 28/05/2019
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De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners ondertekenden op
14-12-2018 een actieplan om met concrete maatregelen aan de slag te gaan en
werkbaar werk voor iedereen tastbaar te maken.
Werkbaar werk levert een meerwaarde op voor de ondernemer en de medewerker.
Medewerkers zijn productiever, competenter, gezonder en meer gedreven. Ze
werken met meer goesting en betrokkenheid.
In dit kader zijn twee nieuwe maatregelen genomen om de ondernemers aan te
moedigen om werk werkbaar(der) te maken:
de werkbaarheidscheque
de tijdelijke verhoging van het plafond van de KMO-portefeuille
Als geregistreerde en erkende dienstverlener Werkbaar Werk willen wij u graag
wegwijs maken in deze opportuniteit voor ondernemer en medewerker.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@oxalisconsult.be of
09/ 227 31 18.

De werkbaarheidscheque
is de financiële steun die een ondernemer krijgt om de werkbaarheid voor de
werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan werkbaar werk op te stellen.

Wat kunt u met de werkbaarheidscheque doen ?

Voorwaarden voor de werkbaarheidscheque

Hoeveel subsidie kunt u voor deze maatregel verkrijgen ?
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.
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De maximale subsidie is 10.000 € per onderneming.
U kunt maximaal 3 keer steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het
budget van de werkbaarheidscheques is uitgeput. De subsidie verdeelt zich als
volgt:
Steunpercentage: 60%
Eigen bijdrage: 40%
Steunplafond: 10.000 €

De tijdelijke verhoging van de KMO-Portefeuille

Wat is de tijdelijke verhoging van de KMO-Portefeuille ?

Voorwaarden voor de tijdelijke verhoging van de KMO-Portefeuille

Hoeveel bedraagt de tijdelijke verhoging van de KMO-Portefeuille ?

De subsidie wordt maximaal verhoogd met 5.000 € per onderneming in het jaar dat
het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun
aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmoportefeuille uitgeput is.
Steunpercentage: 40% kleine onderneming, 30% middelgrote onderneming
Eigen bijdrage: 60% kleine onderneming, 70% middelgrote onderneming
Steunplafond: 5.000 €
Online registreren

U kunt de werkbaarheidscheques en de verhoging kmo-portefeuille alleen online
aanvragen.
Voor de eerste subsidieaanvraag moet u de onderneming vooraf online registreren.
U bent nu klaar om de subsidies aan te vragen.

Subsidies aanvragen
Volg het stappenplan om de subsidies aan te vragen.
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Subsidies ontvangen
Volg deze twee stappen om de subsidies te ontvangen.
Heeft u nog vragen ? neem gerust contact op met ons via info [at] oxalisconsult [dot] be
of 09/ 227 31 18.
Tags: Oxalis, Strategisch HRM, Organisatie, competenties, duurzaamheid, gezondheid,
kwaliteitszorg, welzijn, werkbaarheid
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"Laaiend enthousiast !"
Ik heb mijn cursus volledig doorgenomen en besproken met mijn direct leidinggevende. Hij was er
laaiend enthousiast over !
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