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SLIM ‘subsidie voor leren en ontwikkelen in 
het mkb’ 
 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
stelt ook in 2021 subsidie beschikbaar voor 
initiatieven gericht op stimuleren van leren en 
ontwikkelen in het mkb. 

Nut en noodzaak 
 
Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en 
arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan 
aankijken tegen scholing en ontwikkeling.  

Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich 
continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan 
zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller 
van. Werknemers die zich continu blijven 
ontwikkelen, hebben een grotere kans op een 
succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed 
inkomen.  

Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een 
leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb. 

Voor wie geldt de SLIM-regeling 

De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-
ondernemingen. Een project aangevraagd door een 
mkb-onderneming mag maximaal twaalf maanden 
duren. 

Wanneer in 2021 

Van 1 september 2021 tot 30 september 2021 
kan deze subsidie aangevraagd worden voor allerlei 
initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. 

Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en 
opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het 
laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor 
werkenden 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. Bijvoorbeeld 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 praktijkleerplaats voor (delen) van 
een mbo-opleiding in de derde leerweg.  

Waar kan SLIM subsidie voor aangevraagd 
worden 

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

2. Het verkrijgen van loopbaan- of 
ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden 
in de onderneming, of in geval van een 
samenwerkingsverband werkenden in andere 
mkb-ondernemingen; 

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; 

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

Subsidiebedrag 

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 
80% van de subsidiabele kosten.  
 
De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt 
maximaal € 24.999. Wat valt buiten de aanvraag: 
• Opleidingen en/of cursussen vallen erbuiten 
• Investering/ snijverlies door medewerkers die 

direct betrokken zijn bij het project mogen 
meegenomen worden in subsidie 

• Minimale bedrag is € 5.000,00 
 

Hoe werkt de aanvraag  

All4people kan voor u de aanvragen verzorgen. In 
een persoonlijk gesprek bekijken we samen de 
mogelijkheden en lichten de regeling toe. 

Als u besluit een aanvraag in te dienen verzorgen 
wij voor u de volledige aanvraag inclusief begroting 
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en activiteitenplan. Daarnaast zorgen wij ervoor dat 
de eindrapportage en declaratie na afronding van 
het project wordt ingediend bij SZW. 

Kosten 

Voor het verzorgen van de aanvraag brengen wij  
€ 795,00 in rekening.  
 
Voor het opstellen eindrapportages en declaratie 
SZW rekenen wij € 1.299,00. 
 
Indien all4people tijdens het project als externe 
uitvoerende adviseur wordt ingezet, ontvangt u 
25% korting op de aanvraag en het opstellen van de 
einddeclaratie. 
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We zijn een fullservice HR-dienstverlener gevestigd 
in Waalwijk en Oldenzaal met een heel praktische 
kijk op personeelszaken. We gebruiken ons gezond 
boerenverstand, zijn een beetje eigenwijs maar 
bovenal experts in het snel creëren van oplossingen. 
Zonder dure woorden of onnodige franjes.  
 
We noemen onszelf dan ook niet zomaar een ‘HR-
businesspartner’. We denken en doen mee als 
professionele zakenpartner over het gehele HR-
beleid binnen je organisatie. Je krijgt ondersteuning 
van een HR-consultant die je organisatie goed kent 
en je vaste aanspreekpunt is. 
 
Wat wij beloven, doen we ook en dat vinden wij heel 
gewoon. Persoonlijke interesse, snelheid, flexibiliteit 
en duidelijkheid, dat is waar wij voor staan! 
 
Meer weten 
 
Wil je meer weten over de SLIM regeling of onze 
dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend 
contact op voor een kennismaking 
 
T +31 (0) 85 30 30 949  
W www.all4people.nl 
 


