
Het ontwikkelen van andere vaardigheden van 

uw medewerkers ten behoeve van (strategische) 

wijzigingen het bedrijf, zoals een fusie, overname, 

groei of krimp.

 

Het ondersteunen en begeleiden bij de 

ontwikkeling - of het invoeren van een methode 

die medewerkers stimuleert om kennis, kunde en 

houding  - tijdens het werk -  te ontwikkelen.

 

Het ontwikkelen van medewerkers en/of anders 

inrichten van het werk als gevolg van  omgeving 

(corona -> fysieke werkplek) of technologische 

ontwikkelingen. 

 

 

Te gebruiken voor

Waarom SLIM?

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB 

ondernemingen (SLIM 2022).  Met deze subsidie kan er bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan 

gemaakt worden of ontwikkeladvies voor medewerkers worden aangeboden. 

 

Het 'continu leren en ontwikkelen' is nog niet vanzelfsprekend binnen het MKB. Vaak komt dit door 'te druk 

zijn' met de dagelijkse operatie, waardoor minder tijd om te onderzoeken welke ontwikkel behoeften en - 

mogelijkheden er zijn. Soms ontbreken de financiële middelen of zijn de gevolgen van economische - of 

maatschappelijke trends voor het bedrijf onvoldoende inzichtelijk. 

 

Kortom, met de SLIM-subsidie kun je jouw bedrijf en medewerkers updaten. Hiermee zet je in op 'een leven 

lang ontwikkelen'. En investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers en de 

organisatie.

 

 

Alle mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan 

het subsidieprogramma.

 

De subsidie voor enkelvoudige bedrijven 

bedraagt maximaal € 25.000,-.

 

De subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% 

en middelgroot mkb 60% van de subsidiabele 

kosten.

 

Een project waarvoor een mkb-onderneming 

subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf 

maanden duren.

 

 

Over de SLIM regeling

Externe kosten van bv. een specialist of 

middelen (geen opleidingen) of een externe 

adviseur.

 

Directe loonkosten van medewerkers die 

(intern) betrokken zijn/worden bij het SLIM 

traject.

 

Toeslag van 15% over de kosten onder 

bovengenoemde punten  als tegemoetkoming 

in overhead (overige kosten).

Afspraak maken met 10voor5 voor inventarisatie 

en afstemming aanpak.

 

10voor5 stelt i.o.m uw organisatie richting en 

mogelijke aanpak vast.

 

10voor5 begeleidt en ontzorgt bij definitieve 

aanvraag.

 

Aanvraag tijdig indienen 1 - 30 september 2022*.

 

Ik heb interesse en nu...?

* 10voor5 heeft ervaring met het aanvragen van subsidies, het uitvoeren van trajecten vanuit - en het opstellen van einddeclaraties  t.b.v.  

subsidies. Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor aanvraag en einddeclaratie.

 

Meer informatie info@10voor5.nl of 072 8200 202  -  06 5151 2335

Welke kosten zijn subsidiabel

 

Een methodiek voor het opleiden van medewerkers in mkb-bedrijven waar veel vakkennis nodig is.

Je brengt kennis en bedrijfsprocessen gedetailleerd in kaart. Op basis daarvan ga je kijken waar de 

organisatie én de medewerkers staan. Dan ga je ontwikkelen en opleiden. Dat doe je volgens een 

gestructureerde methode, met mentoring (senior-junior buddy), werkinstructies en digitale learnings.

 

Een praktische aanpak om medewerkers van kleine mkb-bedrijven te stimuleren

tot een leven lang ontwikkelen. Een of meer medewerkers worden getraind in coachingsvaardigheden en 

competentiemanagement. Zij leren collega’s in zichzelf te investeren en begeleiden hen waar nodig. 

Competentie- en talentenscans, praktische oefeningen en bestaande methodieken bieden ondersteuning.

 

Een traject waarin medewerkers in projectteams met elkaar in sessies en met hulp van één of meerdere 

experts werkprocessen verbeteren of innovaties een plek geven. Bijvoorbeeld om als bedrijf duurzamer te 

worden of te digitaliseren. De experts kunnen afkomstig zijn van commerciele adviesbureaus maar ook 

van onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

 

Enkele  voorbeelden.....

Geoff Smith 06 5151 2335meer voorbeelden

ⓒ infographic 10voor5


