
Doel van de regeling
· Het stimuleren van een maatschappelijke beweging waarin 

interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO) 
vaker, beter en sneller worden toegepast. 

· Praktijkkennis en wetenschappelijke kennis (door)ontwikkelen 
en deze breed toepasbaar maken. 

 
Aanvragers/samenwerkingsverband
· De Expeditie-regeling wordt opengesteld voor aanvragen vanuit 

een samenwerking tussen de praktijk en onderzoek. 
· Vanuit de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om O&O-fondsen, 

werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en 
brancheverenigingen. 

· Naast implementatie is onderzoek een essentieel onderdeel van 
de projecten. De onderzoeksinstelling maakt daarom onderdeel 
uit van het samenwerkingsverband. Een onderzoeksinstelling 
kan zowel een publieke als een private organisatie zijn.

 
Subsidiabele activiteiten
· Aanvragen moeten voortkomen uit de praktijk en dienen gericht 

te zijn op werkenden en/of de organisatie van het werk. 
·  Projecten dragen bij aan het vergroten van algemeen beschikbare 

kennis over de werkzaamheid van experimenten, interventies, 
methodieken of werkwijzen, óók voor andere organisaties of 
sectoren. 

· De regeling is opgedeeld in twee onderdelen: 

Activiteit A: Experimenteren op de werkvloer 
Het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van experimenten in 
bedrijven of organisaties om zo de ontwikkeling van nieuwe 
praktijken en inzichten te ondersteunen.

De Expeditie-regeling
Activiteit B: Implementeren en evalueren van bestaande praktijken
Het breder toepasbaar maken van praktijkkennis of wetenschap- 
pelijke kennis via het implementeren van interventies, werkwijzen 
of methodieken en het door middel van onderzoek bepalen van 
kritische succesfactoren.
 
Budget en looptijd
Activiteit A: 
· Zowel in 2022 als in 2024 € 3 miljoen beschikbaar
· € 150.000 - € 1 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 1 tot 2 jaar

Activiteit B: 
· Zowel in 2022 als in 2024 € 12 miljoen beschikbaar
· € 1 miljoen tot € 4 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 2 tot 4 jaar

Aanvraagtijdvak
· Het eerste aanvraagtijdvak is geopend van 23 mei 2022 

t/m 24 juni 2022.
· De subsidie kan worden aangevraagd door middel van 

een aanvraagformulier, via 
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

Kijk voor de volledige regeling en voorwaarden op
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl
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