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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/mds6t5epmeq3bzq4g3z6hlurcktb4swtkxjgvfzhw5brdzn7rjoq/he4llqwuzazeeqx224gtywjnte
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Aanvraagtijdvak is geopend voor sectoranalyse oktober 2022  
 

 

Vandaag wordt een aanvraagtijdvak opengesteld voor subsidie voor een 
sectoranalyse en voor een update van een bestaande sectoranalyse. Voor de 
subsidieaanvragen zijn nieuwe formats beschikbaar gesteld. Deze zijn te vinden op 
de website van Uitvoering van Uitvoering van Beleid. 

  

Sectoranalyse 

Sectorale samenwerkingsverbanden, die nog niet eerder subsidie voor een 
sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen vanaf 3 oktober 9.00 uur een 
subsidieaanvraag indienen. De subsidie is een vast bedrag van € 20.000. Het 
indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 31 oktober 17.00 uur. De door 
het samenwerkingsverband aangewezen vertegenwoordiger moet zich wel eerst 
registreren om in oktober subsidie te kunnen aanvragen. Dat kan via het 
subsidieportaal op de website van Uitvoering van Beleid Uitvoering van Beleid. 
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Update van sectoranalyse 

In dit tijdvak kunnen sectoren ook een subsidieaanvraag  indienen voor 
een update van een sectoranalyse. Wanneer een samenwerkingsverband eerder 
aanvraagtijdvak subsidie heeft ontvangen om een sectoranalyse te maken, kan die 
sector de bestaande sectoranalyse dus van een update voorzien. Hiervoor is een 
subsidie van € 10.000 beschikbaar. 

De mogelijkheid voor een update van een sectoranalyse wordt aangeboden, 
omdat sinds het opstellen van de bestaande sectoranalyse nieuwe ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden, zoals de effecten van COVID-19 en arbeidsmarktkrapte. 
Zulke veranderende omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe inzichten met 
betrekking tot de sector, waardoor een update van een sectoranalyse wenselijk is. 

 

 

Januari 2023 - nieuw aanvraagtijdvak activiteitenplannen  
 

 

In de periode van 10 januari tot en met 31 maart 2023 wordt een aanvraagtijdvak 
voor activiteitenplannen opengesteld. Sectorale samenwerkingsverbanden van 
sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een activiteitenplan op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De subsidie is 
beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de 
sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder 
uittreden). Meer informatie over deze subsidie is na 1 november 2022 te vinden 
op de website Uitvoering van Beleid. 

 

 

De menukaart MDIEU is vernieuwd!  
 

 

De menukaart van de MDIEU geeft praktische voorbeelden van activiteiten 
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waarmee de duurzame inzetbaarheid van werkenden kan worden verbeterd. De 
voorbeelden laten zien hoe in verschillende sectoren wordt gezorgd dat 
werkenden gezond, veilig, vitaal en met plezier tot aan hun pensioen kunnen 
blijven werken. Voor de activiteiten die in de menukaart staan, kan MDIEU 
subsidie worden aangevraagd. 

De menukaart is onderverdeeld in vier thema’s. Bij ieder thema zijn nieuwe 
praktijkvoorbeelden opgenomen. Met waar mogelijk links naar websites waarop 
meer informatie te vinden is. 

De nieuwe voorbeelden komen vooral van sectoren die inmiddels met MDIEU-
subsidie aan de slag zijn gegaan. 

Meer weten? 

  

Klik hier om de vernieuwde menukaart te lezen. 
 

 

Workshop vernieuwde 
menukaart op Festival Duurzame 
Inzetbaarheid  
SPDI organiseert op 8 november 2022 
in Utrecht het eerste Landelijke 
Festival Duurzame Inzetbaarheid. 

Op deze dag kunt u ook deelnemen 
aan de workshop “vernieuwde 
menukaart”. U leert hoe u de 
menukaart kunt inzetten, waardoor u 
gerichter aan de slag kunt met DI in uw 
sector en een DI activiteitenplan 
gemakkelijker tot stand komt. 
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Wat levert de workshop op? 

• Bekendheid met de 
subsidiabele DI-thema’s. 

• Inzicht in het gebruik van de 
menukaart. 

• Inspirerende DI-voorbeelde  
uit andere sectoren. 

Voor wie? 

De workshop is geschikt voor secto  
die een toekomstige MDIEU-
subsidieaanvraag overwegen. Ook  
de workshop geschikt voor 
vertegenwoordigers van O&O fond  
vertegenwoordigers van werkgeve  
en werknemersorganisaties, 
adviesbureaus, HR-adviseurs, DI-
adviseurs en andere geïnteresseerd  
die DI verder willen brengen in 
organisaties. 

  

Inschrijven voor de workshop kan v  
deze link 

  
 

 

 

In gesprek met het ministerie over een toekomstig activiteitenplan?  
 

 

Het beleidsteam MDIEU van het ministerie gaat graag in gesprek met sectoren die 
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van plan zijn om begin 2023 een aanvraag in te dienen voor een activiteitenplan. 
Doel van het gesprek is om met u mee te denken over een activiteitenplan en 
eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast is het voor ons een goede 
gelegenheid om te horen waar sectoren tegenaan lopen in de voorbereidingen 
rondom het indienen van een subsidieaanvraag. 

Wilt u gebruik maken van een sectorgesprek? U kunt een bericht sturen naar 
beleidsteamMDIEU@minszw.nl. 

Vermeld daarbij de sector, naam en het e-mailadres en telefoonnummer van 
degene met wie contact kan worden opgenomen voor het maken van de afspraak. 
De afspraken zullen in de tweede helft van november 2022 ingepland. 

  

 

  

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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