
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & 
Eerder Uittreden (MDIEU)

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame 
inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie 
voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de 
AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het 
werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame 
inzetbaarheid. 

Wat is het doel van MDIEU?
Het doel van deze regeling is het door middel van het verlenen van subsidie faciliteren van sectorale 
maatwerkafspraken betreffende duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Wie kan MDIEU aanvragen?
Een hoofdaanvrager is een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O-fonds, welke 
deel uitmaakt van een samenwerkingsverband en namens het samenwerkingsverband subsidie aanvraagt 
op grond van deze regeling.

Belangrijkste voorwaarden
 

Activiteitenplan 

• De subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door een hoofdaanvrager die een samenwerkings- 
 verband vertegenwoordigt. Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één werkgeversorganisatie  
 en één werknemersorganisatie.
• De samenwerking van de partijen moet worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
• Het activiteitenplan moet zijn gebaseerd op een sectoranalyse. Voor deze sectoranalyse heeft u wellicht  
 subsidie ontvangen. Maar dat is niet verplicht: het is ook toegestaan een analyse te gebruiken waarvoor u  
 geen subsidie heeft aangevraagd.
• Het activiteitenplan moet betrekking hebben op een of meerdere van de volgende thema’s. Het is niet  
 toegestaan in een activiteitenplan alleen regelingen voor eerder uittreden, bedoeld in thema e, op te  
 nemen.

1)  het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
2)  het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
3)  het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
4)  het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan; en
5)  het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

• De projectperiode van een activiteitenplan is maximaal 24 maanden. De einddatum is maximaal 24 
maanden na de startdatum maar mag ook eerder zijn.
 



Vragen over de MDIEU regeling? Nehem helpt u graag verder. Neem voor 
meer informatie contact op met Robbert Verroen via Robbert.Verroen@

Nehem.nl of 06 26 96 40 71.

Sectoranalyse 

• De aanvraag voor de vaste subsidie voor de sectoranalyse voor het uitvoeren en opstellen van een  
 sectoranalyse moet worden gedaan door een samenwerkingsverband van één of meer  
 werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Ook andere organisaties  
 in een sector zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties kunnen deel uitmaken van  
 het samenwerkingsverband. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen  
 of tussen één of meerdere branches.
• De samenwerking van de partijen in het samenwerkingsverband dient te worden vastgelegd in een  
 samenwerkingsovereenkomst.
• De subsidieaanvraag bevat in elk geval een beschrijving van de sector waarop de aanvraag betrekking  
 heeft en de aanpak van de sectoranalyse. 
• De gesubsidieerde sectoranalyse dient aan de volgende eisen te voldoen:

1)  De sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit. 
2)  De sectoranalyse bevat:

 a)  een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector; 
 b)   inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector;
 c)    een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden  
       in de sector.

• De projectperiode voor het opstellen van een sectoranalyse duurt maximaal 12 weken.

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten
 

Activiteitenplan 

De activiteiten binnen de DI-thema’s komen voor 50% subsidie in aanmerking. De RVU uitkeringen kunnen 
voor 25% worden gesubsidieerd. De kosten van de controlewerkzaamheden van de accountant, de directe 
projectmanagementkosten en de toeslag ter dekking van de overhead worden voor 50% gesubsidieerd. De 
resterende benodigde financiering komt voor rekening van het samenwerkingsverband.
  

Sectoranalyse 

De minister kan op aanvraag van een samenwerkingsverband een subsidie van € 20.000 verstrekken voor de 
uitvoering van een sectoranalyse.


