
Aan te vragen door: Samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren
   inclusief O&O en A&O-fondsen.

Bedragen:  In totaal is 960 miljoen euro beschikbaar. Per sector gaat het om minimaal 125.000 euro
   voor uitvoering van het activiteitenplan (interventies op het gebied van duurzame
   inzetbaarheid al dan niet in combinatie met eerder stoppen met werken).

Randvoorwaarde: Cofinanciering/eigen bijdrage vanuit de sector.

Subsidie aanvragen: zo werkt het
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Aanbod van SPDI: Informeren – Verbinden - Analyseren - Verankeren    

Informeren 
SPDI is hét kenniscentrum op het gebied van 
Duurzame Inzetbaarheid. Door middel van 
informatiebijeenkomsten en kort advies worden 
sectoren en bedrijven geïnformeerd over de 
mogelijkheden van MDIEU. Via de website wordt 
concrete tooling aangeboden waarmee sectoren en 
bedrijven zelf aan de slag kunnen met duurzame 
inzetbaarheid.    

Verbinden
SPDI kent het speelveld van sociale partners 
goed en biedt vanuit die expertise ondersteuning 
bij sectorvorming en het aangaan van 
samenwerkingsverbanden. Door duurzame 
inzetbaarheid te koppelen aan de sector-
en bedrijfsstrategie worden werknemers- en 
werkgeversbelangen met elkaar verbonden. 

Analyseren 
SPDI ondersteunt sectoren bij de analyse van 
knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
en eerder uittreden. Concreet kunnen de adviseurs 
adviseren over de aanpak om te komen tot:

• Een sectoranalyse 
• Een activiteitenplan
• Het definiëren van zwaar werk, een aanpak om 
  zwaar werk te verminderen 
• Een financiële impactberekening van eerder uittreden       
  m.b.v. een rekentool RVU 
• Het inrichten van een infrastructuur voor DI en RVU

Verankeren 
Het uiteindelijk doel van MDIEU is de duurzame 
inzetbaarheid van alle werkenden te vergroten. SPDI 
ondersteunt bij daadwerkelijk realiseren van DI impact 
in sectoren en bedrijven. 

Tijdpad: van verkenning tot realisatie

Op grond van het pensioenakkoord is de 
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en 
Eerder Uittreden (MDIEU) beschikbaar gesteld. 
De MDIEU voorziet in subsidie voor sectorale 
activiteiten die tot doel hebben zoveel moge-
lijk mensen gezond werkend hun pensioen te 
laten bereiken. De activiteiten richten zich op:

- De langere termijn - nu investeren in Duur-
zame Inzetbaarheid en het verminderen van 
zwaar werk

- De kortere termijn - tijdelijk faciliteren van 
een Regeling Vervroegd Uittreden 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid heeft Sociale Partners sámen voor 
Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) gevraagd 
om werkgevers en werknemersorganisaties 
te ondersteunen bij het versterken  van de 
duurzame inzetbaarheid van zo veel mogelijk 
werkenden. Vanwege het paritaire karakter 
zijn SPDI adviseurs als geen ander in staat om 
de werkgevers- en werknemersbelangen met 
elkaar te verbinden. Op basis van hun ruime 
kennis en expertise zijn zij in staat om duurza-
me inzetbaarheid te koppelen aan de organisa-
tiestrategie. Omdat de meeste activiteiten van 
SPDI gesubsidieerd zijn, is de dienstverlening 
aan sectoren en bedrijven gratis.  

Benut de kansen van de 
sectorale subsidieregeling MDIEU 

Sociale partners samen 
voor duurzame inzetbaarheidspdi

Neem contact op met een van de deskundigen 
via info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl. 
Zij helpen u graag verder!
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