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Duurzame inzetbaarheid in de
installatiebranche grote noodzaak
DE BOUW- EN INSTALLATIEWERELD ZIT ENORM IN DE LIFT. DE ORDERPORTEFEUILLES VAN BOUW- EN INSTALLATIE
GERELATEERDE BEDRIJVEN NEMEN EEN ENORME VLUCHT, WAARBIJ DE OMZETTEN STIJGEN NAAR EEN NIVEAU VAN
VOOR DE CRISIS. ONDANKS DE TOENAME IN DE ORDERPORTEFEUILLES KAMPEN VEEL BEDRIJVEN MET PROBLEMEN, WAARDOOR DE WINSTMARGES ACHTERBLIJVEN. STIJGENDE KOSTEN VOOR PERSONEEL, SCHAARSTE AAN
MATERIALEN EN MANKRACHT DWINGEN BEDRIJVEN NA TE DENKEN OVER INNOVATIE EN EFFICIENCY OM DE KOSTEN IN DE HAND TE HOUDEN EN PROCESSEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE LATEN LOPEN.
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Dan alleen is het mogelijk om inzetbaarheid te
waarborgen en vakkrachten met kennis en ervaring op lange termijn te behouden.

Subsidie duurzame inzetbaarheid
Dit betekent dat bedrijven en werkgevers in de
installatiebranche actie moeten ondernemen om
medewerkers gezond te houden. Vanzelfspre-

Innovatie vraagt om nieuwe
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2019 nog beschikbaar. Wel of geen subsidieregeling, duurzame
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