
 

 

SLIM regeling voor leren en ontwikkelen 
Iedere werkgever heeft, nu en de komende decennia, te maken met een aantal grote uitdagingen: 

• Vergrijzing en arbeidsmarktkrapte 

• Vinden én behouden van talent 

• Scholingsbehoefte medewerkers (Leven Lang Leren) 

• Aandacht voor vitaliteit en werkgeluk, preventie van stress en burn-out 

• Functieverandering door automatisering en A.I. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SLIM-regeling geïntroduceerd voor 

het MKB. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB, maar ook voor het 

grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie, te stimuleren.  

SLIM = Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen In MKB-Ondernemingen 

 

Doel van de subsidie 
Door het stimuleren van leren en ontwikkelen en het up-to-date houden (en brengen) van 

vaardigheden, helpt de SLIM regeling MKB bedrijven zich toekomstbestendig te ontwikkelen t.o.v. de 

uitdagingen op de arbeidsmarkt. Concreet draagt de SLIM subsidieregeling 60 – 80% van de kosten van 

projecten die hierop gericht zijn. 

 

Bijdrage 
De volgende bijdragen gelden: 

Aanvrager Subsidie % Min. Subsidie Max. subsidie Looptijd 

Klein MKB  

< 50 FTE,  < 10 mln omzet 
80% € 5000 € 24.999 1 jaar 

Groot MKB  

50 - 250 FTE >10 mln omzet 
60% € 5000 € 24.999 1 jaar 

Grootbedrijf landbouw, horeca, recreatie  

> 250 FTE, >50 mln omzet 
60% € 5000 € 24.999 2 jaar 

Samenwerkingsverbanden  

en brancheorganisaties 
60% € 5000 € 500.000 2 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subsidiabele activiteiten 
De subsidie kan worden ingezet voor de volgende activiteiten: 

1. Doorlichten van de onderneming op het gebied van behoeften en het opstellen van een 

concreet scholings- en ontwikkelplan.  

2. Het aanbieden van loopbaan- en ontwikkeladvies aan uw medewerker(s).  

3. (Het ontwikkelen of uitbreiden van) methoden en projecten binnen de organisatie die 

werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 

tijdens het werk.  

4. Het bieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, 

mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg.  

Let op:  

• Er is géén subsidie mogelijk voor opleidingskosten, maar wél voor bijv. het creëren van 

ontwikkelplannen en -methoden en de voorbereidende of adviserende gesprekken (1, 2 en 

3). Ook is het uiteraard mogelijk voor deze 3 activiteiten gesubsidieerd een extern specialist 

zoals EnergieQ in te zetten.  

• In de 20-40% eigen bijdrage mag u ook de brutoloonkosten meetellen die uw eigen 

medewerker(s) besteden aan de uitvoering van het project; 

• U loopt geen risico; u kunt wachten met de uitvoering totdat de subsidie daadwerkelijk is 

toegekend;  

• De subsidie wordt achteraf uitbetaald. U zorgt dus alleen voor voorfinanciering. 

 

Indieningstermijn 
De subsidie kan aangevraagd worden door: 

MKB ondernemingen 2 maart tot en met 31 maart 2020  

1 september tot en met 30 september 2020 

Grootbedrijf 1 april – 30 juni 2020 

Samenwerkingsverbanden 1 april – 30 juni 2020 

 

Wat kan EnergieQ hierin betekenen?  
EnergieQ biedt verschillende HR-diensten aan, die aansluiten op de vragen van MKB-organisaties in 

de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt. Ook op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, 

Loopbaanbegeleiding en Training & Ontwikkeling is EnergieQ graag van toegevoegde waarde.  

Bij onderstaande activiteiten waarop de SLIM-subsidie van toepassing is, kan EnergieQ u concreet en 

deskundig ondersteunen:  

• In beeld brengen van de ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte binnen uw bedrijf (1) 

• Loopbaan- en ontwikkeladvies voor uw individuele medewerkers (2) 

• (Het ontwikkelen of uitbreiden van) methoden en projecten binnen de organisatie die 

werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 

tijdens het werk (3) 

• Daarnaast kunnen wij u ontzorgen van de administratieve rompslomp bij het aanvragen van de 

subsidie, dankzij samenwerking met een specialist op dit gebied: SubsidieZeker.  



 

Aanvraag en begeleiding door SubsidieZeker 
Als u wilt kan onze partner SubsidieZeker (grotendeels op basis van no cure, no pay) het gehele 
subsidieaanvraag- en begeleidingstraject voor u verzorgen. Denkt u aan:  

• Aanmaken e-account en registratie van de regeling. 

• Inventarisatie van de projectinformatie. 

• Afstemming met (uw) adviseur(s) 

• Opmaken en indienen van de subsidieaanvraag. 

• Trajectbegeleiding gedurende het project inclusief helpdesk. 

• Verzorgen communicatie met de subsidieverstrekker 

• Controleren en indienen van de einddeclaratie. 
 

Slim plan?  
Heeft u nog vragen, of wilt u verder praten over hoe EnergieQ en SubsidieZeker u concreet kunnen 

ondersteunen bij het optimaal benutten van deze SLIM-regeling?   
Neem dan contact met ons op via 055 – 526 19 99 of info@energieq.nl.  
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