SLIM-REGELING
subsidie voor het ontwikkelen van je menselijke kapitaal
Is jouw organisatie klaar voor de toekomst? Weten je medewerkers hoe ze hun individuele kwaliteiten
kunnen inzetten om waarde te blijven toevoegen ondanks veranderende omstandigheden? Maak je
je wel eens zorgen over de duurzame inzetbaarheid van je team? Hoe zorg je dat je medewerkers
blijft binden en boeien en dat je gezien wordt als aantrekkelijke werkgever?
Al deze onderwerpen hebben impact op de continuïteit van je
organisatie. Je wordt door de snelle ontwikkelingen gedwongen
om te veranderen. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk
thema om flexibel te kunnen organiseren. Door te balanceren
tussen menselijkheid, duurzaam ondernemen, innovatie en
(financieel) resultaat creëer je de ideale situatie om het verschil
te maken.
De Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKBondernemingen (SLIM) is een subsidieregeling van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee word
je als organisatie financieel ondersteund om te investeren in de
ontwikkeling van de mensen die deze uitdaging het hoofd bieden.
De subsidie kan gebruikt worden voor één medewerker of voor het hele
bedrijf en kan variëren van een individueel loopbaanadvies tot een volledig
duurzaam inzetbaarheidsprogramma voor je organisatie. Het uiteindelijke
doel is het versterken van je medewerkers en daarmee dus de organisatie.
De voorwaarden:

LET OP!
Om een aanvraag voor SLIM in
te kunnen dienen is een account
nodig. Dit account aangemaakt
worden via het e-portaal
uitvoering van beleid SZW (zie
handige links). Het beschikbare
subsidiebedrag
wordt
per
tijdvak toegekend op basis
van loting, dus de volgorde van
binnenkomst van de aanvragen
is bij deze subsidie niet leidend.

•
Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden
gedurende twee tijdvakken: van 2 maart (12.00 uur)
tot en met 31 maart (17.00 uur) en van 1 september
(9.00 uur) tot en met 30 september (17.00 uur).
Belangrijk: per tijdvak kun je maar één aanvraag
indienen. Een aanvraag mag wel uit meerdere
activiteiten bestaan.
•
De subsidiabele kosten bedragen minimaal
€ 5.000, - en maximaal € 24.999, - per aanvraag.
Het subsidiepercentage bedraagt 80% voor
ondernemingen tot 50 medewerkers en 60% voor
bedrijven tot 250 werknemers.
•D
 e duur van een initiatief is maximaal 12 maanden en moet binnen
3 maanden na de toekenning van de subsidie starten.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Wij helpen graag om jouw behoefte in kaart te brengen, een maatwerkoplossing te ontwerpen, de subsidieaanvraag
voor te bereiden en uiteindelijk natuurlijk het actieplan samen uit te voeren!
Handige links SLIM regeling:

Handige links Amplitia:

Meer informatie over de SLIM-regeling > klik hier

Amplitia Loopbaancoaching > bekijk factsheet

Aanvraagcriteria > klik hier

Amplitia Teamontwikkeling > bekijk factsheet

Aanmaken account > klik hier

Amplitia Medewerkers APK > bekijk factsheet

Aanvragen SLIM-regeling > klik hier

Daniëlle Klerken:
06 - 21 60 63 68 | danielle@amplitia.nl
Edmée Verstraelen: 06 - 50 25 45 00 | edmee@amplitia.nl
Guido Boosten:
06 - 15 13 92 74 | guido@amplitia.nl

amplitia.nl

