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➢ Welkom 

➢ Doel workshop en toelichting programma 

➢ Wat is de menukaart en hoe gebruikt u deze?

➢ Enkele voorbeelden uit de menukaart

➢ Opdracht uitwerken

➢ Plenaire terugkoppeling 

➢ Afsluiting

Programma Workshop Menukaart MDIEU



Wat is de menukaart?
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➢ Raadpleeg- en informatiedocument met voorbeelden van activiteiten en maatregelen

➢ Behelst alleen Duurzame Inzetbaarheid

➢ Ten behoeve van een subsidieaanvraag

➢ Een subsidieaanvraag met activiteitenplan en sectoranalyse

➢ Voorbeelden afkomstig uit plannen sectoren, O&O fondsen etc.

➢ Update van menukaart na twee aanvraagrondes



Hoe gebruikt u de menukaart?
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➢ Overzicht op pagina 4.

➢ Onderverdeling op thema’s A t/m D

➢ Hoofdcategorieën subsidiabele activiteiten/maatregelen

➢ Niet subsidiabele activiteiten

➢ Per thema toelichting 

➢ Per thema en hoofdcategorie voorbeelden van activiteiten/maatregelen

➢ Vragen?



Enkele nieuwe voorbeelden
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Thema A: gezond, veilig en vitaal werken

➢ Programma weer op gewicht. Chauffeurs afvalbedrijven. Onderzoek naar voeding- en beweeggewoontes, gevolgd 

door begeleiding van diëtist en coach. 

➢ Het initiëren van innovaties met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen bij zwaar werk. Bijvoorbeeld het 

ergonomisch werken met containertrekkers in de Transport en Logistiek. 

➢ Trainingen omgaan met agressie aan de balie, bijvoorbeeld in Apotheken. 



Enkele nieuwe voorbeelden
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Thema B: goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap

➢ Pilot maak werk van mantelzorg in de Metaalsector. 1 op de 4 medewerkers combineert werk met mantelzorg. Volgens de 

Metaalsector is uit onderzoek gebleken dat 18% van het verzuim is gerelateerd aan mantelzorg. Zij maken daarom mantelzorg 

bespreekbaar.

➢ Het mondiger maken van laaggeletterden werkenden in het gesprek met de opdrachtgever, wanneer die vraagt om 

werkzaamheden te doen onder onveilige werkomstandigheden. 

➢ Roosterproblemen in het Ziekenhuis oplossen met behulp van een serious game. En het invoeren van een maatwerkrooster voor 

55 plussers in het Stadsvervoer. 



Enkele nieuwe voorbeelden
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Thema C: een leven lang leren en arbeidsmobiliteit stimuleren

➢ Het ontwikkelen en inzichtelijk maken van loopbaanpaden, benodigde competenties, leerlijnen en scholingsprogramma’s in de 

sector. Programma’s ontwikkelen voor onboarding, stageplaatsen, trainee-ships, buddy systemen, mentoren en leermeesters.

➢ Het opzetten van een expertisecentrum of huisacademie voor de bijscholing van vakkrachten, bijvoorbeeld in de precisietechniek. 

De inzet van leermeesters en mentorschap.

➢ Een campagne om werkenden in de sector te informeren over toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het werk. Al dan niet met

behulp van een aansprekende vorm. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling – Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.



Enkele nieuwe voorbeelden
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Thema D: de bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen 
regie op de loopbaan

➢ Het onderzoek doen naar, opzetten van en inrichting van een tijdspaarfonds. Zoals bij Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

en in de Bouw & Infra. 

➢ Voorlichting over eerder stoppen of doorwerken voor werkenden na het pensioen. Digitale bijeenkomsten voor werkgevers over 

de zwaar werk regeling en de gevolgen van eerder uittreden, maar ook een training voor vertegenwoordiging vanuit werkgevers, 

die inzicht geeft in en de arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen bij eerder uittreden.

➢ Monitoring en evaluatie van de effectiviteit van het gebruik van bestaande ontziemaatregelen, zoals een generatiepact. 



Groepsopdracht gebruik menukaart bij activiteitenplan 
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› Lezen activiteitenplan (voorbeeld)

› Iedere groep heeft twee DI knelpunten

› Iedere groep bedenkt twee activiteiten/maatregelen om het DI-knelpunt tegen te gaan

› Plenaire terugkoppeling

› Vragen?



Afsluiting workshop
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› Mail: beleidsteammdieu@minszw.nl

› MDIEU-regeling op website: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van 
Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

› Hartelijk dank voor uw belangstelling!

mailto:beleidsteammdieu@minszw.nl
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu

