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Ervaren, leren, doen! - Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid 

Ben jij in je bedrijf of sector bezig met duurzame inzetbaarheid en wil je je aanpak op stoom krijgen? 
Zet dan in je agenda alvast een rode cirkel om de datum 8 november 2022. SPDI organiseert dan 
het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid. Een spetterend evenement boordevol verrassende 
activiteiten, voor en met mensen uit de praktijk. Alles op deze wervelende dag is gericht op 
uitwisseling van kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden. Kortom: ervaren, leren, doen!

Lees verder
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Bevindingen SPDI bij SZW-onderzoek: afspraken en gebruik RVU 

Bij de inspanningen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en de ruimte voor eerder 
uittreden voorziet de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) in een duidelijke behoefte. 
Dit concludeert SPDI op basis van onderzoek dat het ministerie van SZW heeft laten verrichten. 
Ongeveer de helft van de recente aanvragen voor MDIEU-subsidie combineert activiteiten voor 
duurzame inzetbaarheid met een regeling voor eerder uittreden. Ook gaat in dit onderdeel het 
meeste subsidiegeld zitten.

Lees verder

https://duurzaamaanhetwerk.nl/evenement/landelijk-festival-duurzame-inzetbaarheid/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/2022/06/bevindingen-spdi-bij-szw-onderzoek-afspraken-en-gebruik-rvu/


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.

 
Stichting Sociale Partners samen vóór duurzame inzetbaarheid

www.duurzaamaanhetwerk.nl
Postbus 93050, 2509 AB Den Haag
info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl

Ervaringen, verwachtingen & kansen: informatiesessie MDIEU 

Bij de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) zijn weer tal 
van interessante ontwikkelingen te melden. Op 11 juli 2022 gaat SPDI hierover graag in gesprek 
met vakbondsbestuurders en AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseurs. Onder het motto Ervaringen, 
verwachtingen & kansen gaan we in op de ontwikkelingen in het voorbije jaar én op wat er in de 
komende periode nog zit aan te komen.

Lees verder

Online workshop: deeltijdwerk als duurzame inzetbaarheidskans  

In deeltijd werken kán duurzame arbeidstijden bevorderen, maar is geen wondermiddel dat je 
zomaar overal kunt toepassen. Op 5 juli 2022 duikt SPDI in een online workshop van 2 uur in 
situaties waarin deze manier van werken uitkomst kan bieden. We geven concrete voorbeelden, 
schetsen onder welke voorwaarden deeltijdwerk belastende werktijden kan verlichten en 
onderzoeken of deze manier van werken te verenigen is met ploegendiensten.  

Lees verder

Eerste masterclass SPDI enthousiast ontvangen

De eerste Masterclass duurzame inzetbaarheid die SPDI op 21 juni 
2022 organiseerde, is door de deelnemers enthousiast ontvangen. 
De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van werk en 
wat deze betekent voor duurzame inzetbaarheid. Met als belangrijk 
inzicht: verandering is zelden zo absoluut, onverwacht of voor elke 
organisatie gelijk als ons soms wordt voorgespiegeld. De kunst is om 
er tijdig op te reageren en er succesvol mee om te gaan. En dat kán 
ook echt.

Lees verder

https://duurzaamaanhetwerk.nl/contact/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/evenement/ervaringen-verwachtingen-kansen-informatiesessie-mdieu/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/evenement/online-workshop-deeltijdwerk-als-duurzame-inzetbaarheidskans/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/2022/06/eerste-masterclass-spdi-enthousiast-ontvangen/
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