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Nog enkele toegangskaarten beschikbaar

Ben jij in je bedrijf of sector bezig met duurzame inzetbaarheid en wil je je aanpak op stoom 
krijgen? Zorg dan dat je een van de laatste toegangsbewijzen bemachtigt voor het Landelijk Festival 
Duurzame Inzetbaarheid. Een spetterend evenement in Utrecht op 8 november 2022, boordevol 
verrassende activiteiten voor en met mensen uit de praktijk. Van een keynote speech van Arjen 
Banach tot een virtual reality veiligheidservaring, en van hands on workshops tot een ritje in de 
Vitaliteitsbus. Op de site stel je vooraf soepel je eigen programma samen. Mis het niet!

Lees verder

SZW-workshop: Alles over de menukaart MDIEU

Het ministerie van SZW heeft een nieuwe menukaart gepubliceerd voor de MDIEU-regeling 
(zie bericht onderaan deze nieuwsbrief ). Wil jij hier alles over weten? Op 8 november geeft het 
SZW-beleidsteam tijdens het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid in Utrecht twee keer 
een workshop over de menukaart. Hierin hoor je welke DI-thema’s in aanmerking komen voor 
subsidie en hoe je de menukaart kunt benutten om deze aan te vragen. Ook krijg je inspirerende 
DI-voorbeelden te zien uit andere sectoren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus schrijf je snel 
in! Heb je een andere vraag over MDIEU, bezoek dan zeker ook de SZW-stand op het marktplein 
van het festival. Het SZW-beleidsteam ontmoet je graag!

Lees verder op de MDIEU-site (ministerie van SZW)

Impuls voor duurzame inzetbaarheid: advies van topspecialisten

Veel bedrijven en instellingen worstelen met knelpunten rond werk. Met onze Impuls 
voor duurzame inzetbaarheid profiteer je bij vier van deze uitdagingen van advies door 
topspecialisten. Zo doe je inzichten op die jouw organisatie verder brengen op de weg naar de 
toekomst. In alle gevallen werken we volgens een model waarvan de waarde wetenschappelijk 
is aangetoond. Al doende onderzoeken we de voorwaarden voor (bredere) toepassing in de 
praktijk. Zo brengen we niet alleen jouw organisatie verder, maar álle werkgevers en werknemers 
in Nederland.

Lees verder

Aanvraagtijdvak MDIEU staat nog enkele dagen open

Eind oktober 2022 verstrijkt het huidige aanvraagtijdvak voor MDIEU-subsidie dat het 
ministerie van SZW heeft opengesteld. Wil je subsidie aanvragen, dan heb je nu dus nog enkele 
dagen de kans. Net als vorig jaar is dit najaarstijdvak gericht op sectoranalyses. Nieuw is dat 
ditmaal niet alleen subsidie mogelijk is bij nieuwe analyses. Wie eerder gebruik maakte van 
MDIEU-subsidie voor het uitvoeren van zijn sectoranalyse, kan nu ook financiële ondersteuning 
ontvangen bij het updaten ervan.

Lees verder

Ministerie van SZW publiceert nieuwe menukaart MDIEU

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) biedt financiële 
ondersteuning aan sectoren die activiteiten ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid. 
De menukaart geeft een idee van de activiteiten die voor MDIEU-subsidie in aanmerking 
komen. Zo is het gemakkelijker om het activiteitenplan te maken dat de basis vormt voor 
iedere subsidieaanvraag. De vernieuwde menukaart bevat nieuwe praktijkvoorbeelden die 
hoofdzakelijk zijn ontleend aan de plannen van sectoren die al met subsidie aan de slag zijn. 
Waar mogelijk zijn links opgenomen naar meer informatie.

Lees verder

Derde Masterclass duurzame inzetbaarheid op 
komst

Na boeiende verkenningen van de toekomst van werk (ronde 
1) en organisatie- en verandercultuur (ronde 2) zoomt de 
derde Masterclass duurzame inzetbaarheid in op het belang 
van teameffectiviteit voor de organisatie van werk. Wat 
kun je doen om eigen regie in teams te stimuleren en te 
ondersteunen? Wat betekent dit voor duurzame inzetbaarheid 
in de praktijk, en hoe zorg je voor voldoende betrokkenheid 
van medewerkers en OR? Spreker van dienst is de bekende 
organisatiepsycholoog Arnold Bakker (foto). Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij!

Lees verder

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

https://event.onliveevent.nl/landelijkfestivaldi/2326800
https://duurzaamaanhetwerk.nl/sector-bedrijf-sector-verbindende-aanpak-voor-duurzame-inzetbaarheid/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/2022/10/nieuw-advies-van-topspecialisten-als-impuls-voor-duurzame-inzetbaarheid/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu/nieuws/2022/09/29/menukaart-mdieu-regeling-2021-t-m-2025-vernieuwd
https://duurzaamaanhetwerk.nl/contact/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/evenement/masterclass-spdi-duurzame-inzetbaarheid/
https://duurzaamaanhetwerk.nl/2022/09/aanvraagtijdvak-mdieu-oktober-2022-biedt-nieuwe-subsidiemogelijkheid/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu/nieuws/2022/09/29/menukaart-mdieu-regeling-2021-t-m-2025-vernieuwd
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