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SLIM subsidie 2020   
Subsidie voor leren & ontwikkelen binnen het MKB 
 
Verhoog uw slagkracht door SLIM te investeren in uw personeel. MKB-bedrijven kunnen vanaf 2 maart 
2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te 
krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Naast MKB-bedrijven kunnen 
ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector aanspraak maken op subsidie. 
 
 

Wat houdt de regeling in? 
Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf te stimuleren en versterken, 
maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te 
laten volgen. 
 
SLIM Projecten kunnen o.a. zijn (of een combinatie van): 

• Het uitvoeren van een organisatiescan 

• In kaart brengen interne scholingsbehoefte bedrijven/ personeel 

• Verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen 

• Opzetten en implementeren van een bedrijfsschool of talent Academy (zelfstandig of onder 
begeleiding extern adviseur) 

• Stimuleren van een leerrijke omgeving, door bijvoorbeeld: 
o Het ontwikkelen van een e-learning programma 
o Het opzetten/implementeren van een kennis -en leerportaal 

• Het opzetten/adviseren van opleidingen op maat voor werknemers met een kwetsbare positie 

• Werknemers (een deel van) MBO-trajecten derde leerweg laten volgen tijdens hun werk 
 
Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van 
de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. 
 

Hoe hoog is de subsidie? 

Voor de SLIM regeling kunt u maximaal € 24.999, - krijgen. De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de 
kosten. Zowel loonkosten van eigen personeel als kosten van derden (adviseurs) zijn subsidiabel. 

 
Aanvragen 
Indienen van aanvragen kan vanaf 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 en 1 september t/m 30 september 
2020 en werkt via een tenderprocedure. Na afsluiting van het tijdvak wordt via loting gerangschikt en op 
volgorde van de ranglijst worden projecten beoordeeld. 

 
 
 
 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Evolvalor. 
Telefoon:  +31 (0)20 24 40 317  
Email:        info@evolvalor.com 
Website:  www.evolvalor.com 
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