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Dit is een nieuwsbrief over de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder 

Uittreden. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door het beleidsteam van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is bedoeld om geïnteresseerden te informeren 

over belangrijke ontwikkelingen, goede praktijken en evenementen rondom dit 

thema. Naast deze nieuwsbrief zijn updates en nieuwe ontwikkelingen ook altijd terug te 

vinden op de website van Uitvoering van Beleid. 
  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101400/6udvzquvkqkmvfjumml3kl4juycxlqqp47z33qmqasitzjlxqjma/bnvznydr65dkqff5m27oyqun5y
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Subsidieaanvraag voor een activiteitenplan in voorbereiding? SZW biedt 
weer mogelijkheid oriënterend gesprek  

 

Bent u van plan begin 2023 een subsidieaanvraag voor een MDIEU-activiteitenplan 
in te dienen en heeft u vragen? Dan kunt u een oriënterend gesprek met 
medewerkers van het beleidsteam MDIEU aanvragen.  
  
Als u interesse heeft in een gesprek, dan kunt u een bericht sturen met daarin een 
beschrijving van uw vragen of gespreksonderwerpen naar 
beleidsteamMDIEU@minszw.nl. 
Vermeld daarbij de sector, de naam en het e-mailadres en telefoonnummer van 
degene met wie contact kan worden opgenomen voor het maken van de afspraak. 
De gesprekken zullen in de tweede helft van november 2022 plaatsvinden. 

 

Aanvraagtijdvak MDIEU-activiteitenplannen open op 9 januari 2023  
 

Vanaf maandag 9 januari 2023, 09.00 uur kunnen weer subsidieaanvragen voor 
sectorale activiteitenplannen worden ingediend. Het aanvraagtijdvak staat open 
tot en met 31 maart 2023, 17.00 uur. 
  
Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie 
aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de 

mailto:beleidsteamMDIEU@minszw.nl


duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen 
rondom RVU (eerder uittreden). Het beschikbare budget voor dit derde 
aanvraagtijdvak is 250 miljoen euro. 
  
Om een subsidie te kunnen aanvragen, moeten formats worden ingevuld. De 
formats voor het derde aanvraagtijdvak zijn nu te vinden op de website van 
Uitvoering Van Beleid. U kunt de formats vinden via deze LINK . 

 

40 nieuwe projecten aan de slag met duurzame inzetbaarheid!  
 

In het eerste kwartaal van 2022 zijn in totaal 40 aanvragen voor MDIEU-subsidie 
ingediend. Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en hebben een beschikking 
tot subsidieverlening ontvangen. Een lijst met alle beschikkingen is te vinden via 
deze LINK op de website van Uitvoering van Beleid. 

 

Aanvraagtijdvak subsidie (update) sectoranalyse gesloten  
 

Het aanvraagtijdvak voor subsidie voor een sectoranalyse of voor een update van 
een bestaande sectoranalyse heeft in oktober 2022 opengestaan en is inmiddels 
gesloten. In dit tijdvak zijn 13 aanvragen voor een subsidie voor een sectoranalyse 
ontvangen en 6 aanvragen voor een update van een huidige sectoranalyse. 
Uitvoering van Beleid beoordeelt op dit moment de aanvragen. 

  

  

Mocht u de nieuwsbrief niet rechtstreeks hebben ontvangen en wilt u opgenomen 
worden op de verzendlijst? Stuurt u dan een e-mail 
naar beleidsteammdieu@minszw.nl. Tevens kan dit adres gebruikt worden als u 
zelf een bijdrage aan deze nieuwsbrief wilt leveren, bijvoorbeeld goede 
voorbeelden van activiteiten op gebied van duurzame inzetbaarheid binnen uw 
organisatie. 
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