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SPDI lanceert Toolkit Sectoranalyse MDIEU
Veel sectoren werken momenteel aan subsidieaanvragen voor de Maatwerkregeling Duurzame
Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan
moet hierbij altijd vergezeld gaan van een sectoranalyse. Deze onderbouwt de beoogde
activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. SPDI lanceert een
toolkit die helpt om tot een analyse met de juiste bouwstenen te komen.
Lees verder

Sector-Bedrijf-Sector: verbindende
aanpak met proeftuinen
Veel sectoren merken hoe lastig het kan zijn
om bij duurzame inzetbaarheid vooruitgang
te boeken. Het is vaak niet eenvoudig om te
achterhalen waar werkgevers en werknemers
precies behoefte aan hebben. En dus ook niet
om hier met een passend sectoraal aanbod
op in te spelen. Met de Sector-Bedrijf-Sector
aanpak van SPDI kom je los van de tekentafel
door in gidsbedrijven proeftuinen in te richten.
Lees verder

Activiteitenplan MDIEU maken? Boek een gratis ontwerpsessie!
Om in aanmerking te komen voor MDIEU-subsidie, moeten sectoren een activiteitenplan
opstellen. SPDI kan hierbij ondersteunen. In een ontwerpsessie vertalen we samen de grootste
knelpunten uit de sectoranalyse naar concrete activiteiten. Ook onderzoeken we hoe je optimaal
aansluit bij wat werkgevers en werknemers nodig hebben. Dankzij SZW-subsidie zijn aan zo’n
sessie geen kosten verbonden. Zeker doen dus!
Lees verder

SPDI ondersteunt je graag,
ook in 2022
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Lees verder
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Filmpje: SPDI in 2 minuten
Als je onze tools benut, je laat inspireren door onze praktijkvoorbeelden of overweegt om met
ons samen te werken, komt de vraag wellicht bij je op: wie of wat is dat SPDI nou eigenlijk? Wij
zijn altijd bereid om je dat te vertellen. Maar je kunt ook gewoon ons animatiefilmpje bekijken.
Hierin vertellen we in twee minuten wie wij zijn en waar we voor gaan en voor staan.
Bekijk filmpje

Deze nieuwsbrief maandelijks in je mailbox?
Meld je aan

Heb je vragen over een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief, of wil je je afmelden,
neem dan contact met ons op.
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