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Nieuwsbrief Augustus: Goede Praktijken Competitie
Duurzame Inzetbaarheid
In deze speciale nieuwsbrief informeert het Nederlands Focal Point u graag over de goede
praktijken competitie "op weg naar Duurzame Inzetbaarheid". Het Nederlands Focal Point en het
ministerie van SZW zoeken naar goede voorbeelden en praktijken van bedrijven of organisaties die
op doeltreffende wijze duurzame inzetbaarheid verbeteren. Door deel te nemen aan de dertiende
Europese Awards voor Goede Praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk,
zet u uw organisatie en uw succesvolle aanpak op de kaart.

Heeft u een goed voorbeeld uit de praktijk?
De jury gaat op zoek naar de beste voorbeelden van bedrijven of organisaties die actief bezig zijn
met duurzame inzetbaarheid, door bijvoorbeeld te investeren in gezondheid, scholing en
betrokkenheid van de werknemers. Naar organisaties of bedrijven die een aanpak van duurzame
inzetbaarheid op een goede manier in kaart hebben gebracht en succesvol uitvoeren.

U kunt deelnemen…
De Goede Praktijken Competitie staat open voor zowel individuele bedrijven en organisaties, als
voor dienstverleners, brancheorganisaties, verzekeraars en andere intermediaire organisaties. U
vindt het deelnameformulier en de voorwaarden voor deelname
op https://www.arboineuropa.nl/goedepraktijken. Zend uw goede praktijk in vóór 15 september
2016.

…en winnen!
De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury. Er is een prijs voor kleine (< 100
werknemers) en grote organisaties. Deelnemers maken kans op één van de twee juryprijzen: een

geldbedrag van €2.000 en een nominatie voor de Europese Awards in april 2017 in Malta. De
Nederlandse prijsuitreiking vindt plaats op 14 november 2016.

Zet uw Goede Praktijk op de kaart
Daarnaast levert deelname aan de Goede Praktijken Competitie u twee jaar lang aandacht en
erkenning op tijdens de campagne ‘Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid’ van het Nederland Focal
Point en het ministerie van SZW.

Geef het goede voorbeeld & Doe mee!
Meer weten?
Kijk op: https://www.arboineuropa.nl/goedepraktijken, of mail naar: info@arboineuropa.nl.
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Belangrijke data
15 september:
14 – 18 november:
14 november:

Deadline indienen Goede Praktijken Competitie
Week van de Werkstress
Uitreiking prijzen Goede Praktijken Competitie

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Nederlands Focal Point en verschijnt ca. acht keer per jaar.Vragen en
suggesties horen wij graag

