
SLIM-subsidie
Ontwikkel uw medewerkers

Sluiten de kennis en vaardigheden van uw medewerkers nog aan bij de koers van uw 
bedrijf? Bent u nog aantrekkelijk als werkgever in de huidige krappe arbeidsmarkt?  
Kortom… Heeft u de continuïteit van uw organisatie geborgd voor de toekomst?

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter 
belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. 
Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die 
investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen
Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen (kortweg SLIM).

SLIM in een notendop
Het doel van deze subsidie is dat medewerkers 
zich kunnen blijven ontwikkelen tijdens hen werk. 
In het MKB is het minder gebruikelijk dat mede-
werkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend 
leven. Werkgevers hebben daar vaak minder, geld 
of kennis voor dan in grotere bedrijven. Daarom 
kunnen MKB-bedrijven vanaf maart subsidie aan-
vragen om een bedrijfsschool op te richten, loop-
baanadviezen voor hun werknemers te krijgen of 
de vaardigheden van hun medewerkers up to date 
te houden (leven lang leren). Ook grotere bedrijven 
uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector 
kunnen aanspraak maken op subsidie. In deze 
sectoren is het vaak een uitdaging om ontwikkeling 
te blijven stimuleren.

Subsidie voor welke activiteiten?
Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- 
en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het 
laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor wer-
kenden in de onderneming. De regeling biedt ook 
ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen 
of invoeren van een methode die werknemers in 
de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden 
en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoor-
beeld door het oprichten van een bedrijfsschool, 
het ontwikkelen en realiseren van een systeem van 
periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers 

in de onderneming. Of het opschalen/uitbreiden 
van andere succesvolle projecten. Daarnaast kan 
een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen 
in de kosten voor het bieden van een praktijkleer-
plaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de 
derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte 
leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor 
volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of 
werknemers die een carrièreswitch willen maken.

De randvoorwaarden:
• kunt op twee momenten in 2020 een subsidie-

aanvraag indienen: van 2 maart t/m 31 maart 
2020 (1e aanvraagtijdvak) en van 1 september 
tot en met 30 september (2e aanvraagtijdvak). 
Let op: u kunt per tijdvak maar één aanvraag 
indienen. Elke aanvraag mag wel meerdere 
activiteiten bevatten.

• De subsidiabele kosten bedragen minimaal  
€ 5.000,- en maximaal € 24.999,- per aanvraag. 
U dient zelf ook mee te investeren. Het subsi-
diepercentage bedraagt 60% (bij ondernemin-
gen kleiner dan 50 werknemers bedraagt dit 
80%).

• Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 
twaalf maanden en dient binnen drie maanden 
na toekenning van de subsidie te starten.

• Het totale subsidiebudget bedraagt € 29,5 
miljoen per jaar.



Handige links

Meer informatie over de SLIM-regeling

Aanvraagcriteria

Aanvragen SLIM-regeling

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid 

Meer informatie over ontwikkeladvies

Meer informatie over loopbaancoaching 

Wat kan Bureau Streefkerk voor u betekenen?
Bureau Streefkerk is o.a., als HR businesspartner, 
actief waar mens, werk, ontwikkeling en verandering 
elkaar raken. Op dit snijvlak werken we met succes 
aan nieuw perspectieven, passend voor organisaties 
en medewerkers. Onze adviseurs
bieden een verfrissende en vooral ook nuchtere kijk 
op het functioneren, inzetbaar en betrokken blijven 
van medewerkers binnen functies, teams en orga-
nisaties. Met meer dan 18 jaar ervaring is Bureau 
Streefkerk een solide partner voor MKB-bedrijven 
in de Stedendriehoek en op de Noordwest Veluwe: 
groot genoeg om een breed scala aan vraagstukken 
gedegen in te vullen,
klein genoeg om persoonlijk en flexibel met u samen 
te werken. Bij ons kunt u direct op inhoud schakelen 
met uw vaste aanspreekpunt en 
adviseur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de 
SLIMregeling voor uw bedrijf? Neem dan contact op 
met 088-443 4410.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/over
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen
https://bureaustreefkerk.nl/loopbaan/duurzame-inzetbaarheid/
https://bureaustreefkerk.nl/loopbaan/ontwikkel-assessment/
https://bureaustreefkerk.nl/loopbaan/loopbaancoaching/
https://bureaustreefkerk.nl/contact/

