
    
                                      

Samenvatting SLIM-regeling voor het MKB 

De rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen 

zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vergrijzing, de jacht op 

talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, 

functieverandering door automatisering etc.  

Het doel van de subsidie is het stimuleren van het leren en ontwikkelen en het up-to-date 

houden van vaardigheden. Denk ook aan de zogenaamde 21th century skills. Het gaat naast 

technische en digitale vaardigheden om vaardigheden als proactief denken, zelfstandig 

problemen oplossen, effectief communiceren en productief samenwerken. Werkgevers 

kunnen investeren in het creëren van een positieve leercultuur en een leerrijke 

werkomgeving hiervoor.  

 

 

Waarvoor kan de regeling ingezet worden? 
De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, 

door 60% tot 80% van de kosten voor de volgende activiteiten: 

1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan 
gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief 
van de onderneming en/of 

2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkel-adviezen ten behoeve van werkenden 
in de onderneming en/of 

3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een 
methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun 
kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk 
en/of 

4. of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een 
beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend 
leerbedrijf. 

 

De subsidieregeling start dit jaar en MKB bedrijven kunnen de komende jaren telkens in 

maart en september subsidie aanvragen.   

De gehele subsidieregeling is te vinden op de website van de rijksoverheid: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70088.html  
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De regeling in één oogopslag – komt een bedrijf in aanmerking?  
Onderstaande tabel laat in één oogopslag zien of een bedrijf in principe voor de regeling in 
aanmerking komt. Type organisatie(s) looptijd 
p 

Aanvrager Subsidie % Minimale 
subsidiabele 
kosten 

Max. subsidie Looptijd 

Klein MKB1  80% € 5000 € 24.999 1 jaar 

Groot MKB2 60% € 5000 € 24.999 1 jaar 

Grootbedrijf3 60% € 5000 € 24.999 2 jaar 

Samenwerkingsverbanden 
en brancheorganisaties 

60% € 5000 € 500.000 2 jaar 

t 
 

Wat kan Ton van den Boomen Loopbaanadvies voor u doen? 
Ik help MKB-bedrijven op basis van ‘no cure, no pay’ met de volgende stappen:  

1. Het inventariseren van de wensen en knelpunten in het leren en presteren op de 

werkvloer en het bepalen van de haalbaarheid van een SLIM-subsidieproject hiervoor. 

2. Het schrijven van een subsidieprojectvoorstel met de toepasselijke maatregelen en onze 

inzet daarin.  

3. Het opstellen van de subsidieaanvraag en het begeleiden van de subsidieverwerving. 

4. Na een positieve beschikking: het uitvoeren van het project met elkaar conform afspraak 

in de subsidieaanvraag. Indien gewenst/nodig voer ik dit project uit met één of meer 

collega’s.  

 (Indien u besluit om na de toekenning de subsidie het project door een derde te laten 

uitvoeren, dan breng ik een éénmalige fee van € 1.250,-- in rekening) 

 
 

Meer informatie 

Graag stem ik in een persoonlijk onderhoud met u af welke wensen u heeft ten aanzien van 
leren en ontwikkelen in uw bedrijf en op welke wijze deze subsidie toepasbaar kan zijn. 
U kunt een afspraak met mij maken via 06 – 53863254 of mailen naar 
info@tonvandenboomen.nl     
 
 
 

 

 

 

 
 

 
1 Tot 50 werknemers of tot 10 miljoen jaarlijks balanstotaal 
2 Tot 250 werknemers, een jaaromzet tot € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal tot € 43 miljoen  
3 Landbouw, horeca of recreatiesector 
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