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SLIM-FACTS
De SLIM-subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van medewerkers up-to-date te
houden. Zo kunnen bedrijven anticiperen op actuele en te verwachten trends én zich
toekomstbestendig ontwikkelen.
 
De arbeidsmarkt verandert steeds sneller door onder andere nieuwe
programmeertalen, robotisering, big data en kunstmatige intelligentie. Door
technologische ontwikkelingen die zich in een snel tempo opvolgen, is het leren en
ontwikkelen van medewerkers belangrijker dan ooit.
 
Ben jij een innovatieve mkbʼer en heb je de ambitie om het leren en ontwikkelen van
medewerkers binnen jouw organisatie te stimuleren? Vraag tot € 24.999 subsidie aan
voor het uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.
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Vanaf 1 maart kunt u als MKB-
onderneming de Stimuleringsregeling
Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling)
aanvragen.
 
Dit betekent dat bij toekenning de kosten
voor initiatieven met betrekking tot het
stimuleren van het leren en ontwikkelen
van de organisatie en de medewerkers
voor 80% vergoed worden.
 
In het MKB is het minder gebruikelijk dat
medewerkers leren en zich ontwikkelen
tijdens hun werk. Door gebrek aan tijd,
geld of kennis. Nu is dat wel mogelijk.
 
Waarom investeren in de leercultuur? Een
leercultuur is een verzameling
organisatorische gewoonten en gebruiken.
Deze gewoonten en gebruiken moedigen
werknemers en organisaties aan om kennis
en competenties te ontwikkelen.

Wat kun je met
de SLIM-
subsidie doen?

DE SLIM-
REGELING
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Waar kan de subsidie voor
gebruikt worden?
Waar kan de subsidie voor gebruikt worden? Activiteiten die in aanmerking komen voor
subsidie zijn:
 

de doorlichting van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan
gericht op het inzichtelijk maken van de scholings- en trainingsbehoefte

 
het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers

 
het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een
onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

 
overige initiatieven die zijn gericht op het leren en ontwikkelen in het MKB, waarbij het
effect van de initiatieven dus ook bij het mkb terecht komt.

HOUD UW WERKNEMERS EFFECTIEF EN WENDBAAR
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Subsidiabele activiteiten
van de SLIM-subsidie
Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe

 adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een
 toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je

 bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.
 
Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur

 van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en
 de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan

 laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar
 de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering.

Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde
 kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een

 maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan.

1. Doorlichting van de onderneming
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2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart
 met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker.
 In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het

toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden
 de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker

 inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige
 loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.

 Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief
 na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook

 weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast
 behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.



De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of
studieduur. Zoʼn traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een
praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen
voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen
startkwalificatie bezitten. Daarnaast is de regeling aantrekkelijk voor volwassenen, omdat
het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige
werkervaring hebben. Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die
je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.

3. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
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4. Een methode in de onderneming die werknemers in het
bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Het is een behoorlijke titel maar dan heb je ook wat. Als ondernemer kun je subsidie
aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren

 van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. De regeling stimuleert om al
succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk
subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in
te voeren of te bedenken. Je kunt denken aan de volgende activiteiten:

Systeem van periodieke gesprekken

Je kunt subsidie aanvragen voor de kosten van het invoeren van een

periodiek ontwikkelgesprek. Denk hierbij aan een adviesgesprek met een

externe adviseur over hoe je een dergelijk systeem het beste kan invoeren in je bedrijf

en over hoe dit ontwikkelgesprek het beste kan worden gevoerd.

Leerrijke werkomgeving

Er zijn verschillende methodieken te bedenken om een omgeving te creëren waar

medewerkers op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen.

 

Hierbij kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een e-learning programma,

leerportaal of de introductie van leerambassadeurs.

Bedrijfsschool

Bedrijven voelen de noodzaak om personeel aan te trekken, te binden en duurzaam

inzetbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld door een bedrijfsschool op te richten, waar

leren en werken worden gecombineerd. Zo kan je nieuwe en bestaande medewerkers

een opleiding laten volgen en ondertussen mee laten werken in het bedrijf.



Waarom zou ik er
geen gebruik van
maken?

D E  S L I M - R E G E L I N G

Geen idee. In de huidige arbeidsmarkt is het
vasthouden van je personeel veel waard.
Investeer daarom in ze. Investeer in een
cultuur van continue leren. En doe dat voor
20% van de prijs. De rest wordt gesubsidieerd. 
 
Wij regelen de aanvraag, verzorgen het traject
en implementeren het in de organisatie. Wat
jij nog moet doen? De vruchten plukken.
 
Mail naar support@pmc.nl of ga naar
pmc.nl/contact.
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