Een initiatief van het Departement Werk en Sociale economie
met ondersteuning van ESF en SERV

Financiële

ondersteuning
werkbaar werk

voor

meer

WERKBAARHEIDSCHEQUES
€ 10.000 VOOR
Aankoop scan (werknemersbevraging werkbaar
werk)
Inkoop begeleiding voor:
Uitvoeren scan
Rapporteren over werkbaarheid
Opstellen werkbaarheidsplan
Bepalen prioriteiten (op basis van een scan max.
6 maanden geleden uitgevoerd)
Monitoren en opvolgen verbeteringen

HOE AANVRAGEN
Via www.vlaanderen.be
Ten laatste op 31/12/2020

HOE RAPPORTEREN
Eén rapportage per aanvraag
Indienen facturen + verklaring op eer via een
sjabloon
Inhoudelijke documenten en verslagen ter
controle 1 jaar bewaren (niet indienen)

WERKBAARHEIDSSCAN
De werkbaarheidsscan is een bevraging bij
werknemers over de verschillende componenten
van werkbaar werk: stress, motivatie,
leermogelijkheden en werk-privé balans.
Hoe die scan wordt gedaan of welke scan je
gebruikt, mag je vrij kiezen.

Op zoek naar inspiratie om te werken aan
werkbaar werk? Kijk op www.werkbaarwerk.be
Het bedrijf engageert zich om na het gebruik
van de werkbaarheidscheque een
verbetertraject op te starten.
De analyse of het plan is paritair gedragen
binnen de organisatie.
Je kan de cheqie niet inzetten voor:
de uitvoering van acties die voortkomen uit de begeleiding
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake
welzijn

WERKBAAR WERK IS
EEN WIN-WIN VOOR ZOWEL
WERKGEVERS ALS
WERKNEMERS
60% KOSTEN WORDT
GESUBSDIEERD

VOOR ALLE BEDRIJVEN IN

40% IS VOOR EIGEN

PROFIT EN SOCIAL PROFIT

REKENING

VANAF 1 WERKNEMER

Enkel facturen van erkende dienstverleners met
offerte in 2020
Enkel niet-BTW plichtigen kunnen BTW als kost
opnemen
Geen dubbelfinanciering (bv. via andere
maatregelen)
Het bedrijf heeft nog geen € 200.000
staatssteun ontvangen vanuit specifieke
maatregelen, gespreid over de 3 laatste
belastingjaren

Voor bedrijven met exploitatiezetel in het Vlaams
gewest
Exclusief publieke sector
Voldoende kredietwaardig
Door erkende dienstverleners van de KMOportefeuille (in afwachting van kwaliteitsdecreet)

Meer info: www.vlaanderen.be
Deze tekst is louter informatief. Voor een uitgebreide toelichting
en met vragen kan je terecht bij het Departement Werk en Sociale
Economie.

