Alle ESF aanvragen opdrachtgevers
Finestri & You Improve gehonoreerd.

Subsidiemanagement bureau Finestri en Advies & Opleidingsbureau You Improve dienden in 2014 voor 18 gezamenlijke opdrachtgevers aanvragen in voor zogenaamde ESF
subsidie voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Alle 18
aanvragen zijn door de subsidieverstrekker gehonoreerd. Finestri diende daarnaast nog
5 aanvragen in voor andere opdrachtgevers, die ook allemaal zijn toegekend. Het Tilburgse bureau behaalt daarmee een 100% score.
Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde
te leveren voor een organisatie en voor zichzelf. Dat past
helemaal bij het streven van veel bedrijven om de toegevoegde waarde van al haar activiteiten te optimaliseren.
Maar hoe word je duurzaam inzetbaar? En hoe zorg je dat
elke stap optimaal waarde toevoegt? Door continu te verbeteren volgens de You Improve aanpak. Het doel daarbij
is alle ‘niet waarde toevoegende activiteiten’ te elimineren. En de medewerkers, die dagelijks met het werk bezig
zijn, spelen daarbij een cruciale rol. Zij leren niet alleen de
problemen te analyseren, maar vooral de verbeteringen te
bedenken en succesvol in te voeren. Dat maakt hun werk
prettiger en levert het bedrijf meer op.
Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, voeren dus beleid teneinde van hun medewerkers (ook in de
toekomst) toegevoegde waarde te ervaren. Hiertoe moeten medewerkers zich kunnen aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (in het werk en privé). Door
duurzame inzetbaarheid kunnen medewerkers nu en in de
toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en functies
adequaat vervullen. Dat stelt ze ook in staat een succesvolle overstap te maken naar een andere functie.

De verwachting is dat er dit najaar 2015 een nieuwe aanvraagronde voor deze regeling komt.
Advies- en opleidingsbureau You Improve ondersteunt
grote en middelgrote opdrachtgevers in diverse branches
bij het verbeteren van hun resultaten. Ze doet dat door
kennis over continu verbeteren daadwerkelijk over te dragen aan alle lagen van de organisatie. Dus ook en vooral
naar de werkvloer. Het bureau houdt hoofdkantoor in Tilburg, maar heeft ook vestigingen in België en Duitsland.
Finestri Subsidiemanagement adviseert haar opdrachtgevers pro actief over de mogelijkheden die er zijn. Bovendien ontzorgt ze hen wanneer het tot een daadwerkelijke
aanvraag komt en ondersteunt ze waar mogelijk bij de administratie en afwikkeling van toegekende subsidies.

Voor meer informatie over Finestri Subsidiemanagement of
You Improve, kunt u contact opnemen met Raymond van
de Peppel; rvandepeppel@finestri.nl of +31 (0)6 44430233. U
kunt ook terecht op de websites van de bedrijven:
Ewww.finestri.nl en www.youimprove.nl.

