
Dan is de SLIM-subsidie wat voor jou!
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1. Je bedrijf aantrekkelijk is voor huidige en nieuw personeel 

2. Je mensen productief blijven

3. Je bedrijf weerbaar en toekomstbestendig blijft/wordt

Kortom; Een leerrijke werkomgeving waar jouw 

mensen zich willen, kunnen en blijven ontwikkelen!

Speciaal voor MKB-ondernemingen is door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid de SLIM-subsidie in het leven geroepen om bedrijven hierbij te 

ondersteunen.
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De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te 
maken. Dit betekent dat er in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het 
bedrijf en de medewerkers. Als klein, middelgroot of groot MKB-bedrijf kan je een 
subsidie aanvragen van €24.999,- voor een of meerdere van de vier volgende 
onderdelen: 

1. Doorlichting van de onderneming om vervolgens een toekomstgericht opleidings- en 
ontwikkelplan te maken;

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen om medewerkers actief na te laten denken over hun 
toekomst;

3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert om hun kennis, 
vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

4. Bieden van een praktijkleerplaats (derde leerweg).



Bepaal het 
doel, wat wil 
je bereiken?

Vul de 
volgende 

documenten 
in

Inloggen op 
uitvoering 
van beleid 

SZW

Registreren 
voor 

aanvraag 
SLIM-

subsidie

Vul het 
E-formulier in
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1. Mkb-verklaring

2. De minimis-
verklaring

3. Activiteitenplan

4. Begroting

Wat wil je bereiken? Met bijbehorende 
documenten
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1. Ondersteunen bij het inschrijven op deze subsidie om

✓ Jouw doel scherp te stellen

✓ Activiteitenplan op te stellen

2. Na gunning helpen het plan uit te voeren om de beoogde 
resultaten te behalen 

Meer weten ……..?



Organisatieontwikkelaar

06 53 83 65 64

a.westerhuis@bdbgroep.nl

Organisatieontwikkelaar

06 13 96 94 20

j.visser@bdbgroep.nl

Organisatieontwikkelaar

06 82 76 17 37

r.bosman@bdbgroep.nl
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