SLIM: de subsidieregeling voor leren
en ontwikkelen binnen het mkb

Heeft u plannen om te investeren in de kennis, groei en ontwikkeling
van uw personeel? Maak dan gebruik van de SLIM (Stimuleringsregeling
leren en ontwikkelen in het mkb). U krijgt dan voor diverse scholings- en
ontwikkelingsprojecten een groot gedeelte gesubsidieerd.

Zo past u via de SLIM Leven Lang
Ontwikkelen toe binnen uw organisatie
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de
SLIM:
1. Het opstellen van een opleidings- of ontwikkelingsplan,
waarbij de scholingsbehoefte binnen uw onderneming in
kaart gebracht worden;
2. trajecten voor loopbaan- en ontwikkeladviezen;
3. het ontwikkelen of invoeren van een methode binnen
uw onderneming voor de stimulering van kennis,
vaardigheden en/of beroepshouding;
4. praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.
Subsidie voor bovenstaande thema’s is mogelijk op de
inzet van eigen HR-personeel, ondersteuning vanuit een
extern adviesbureau of begeleiding door de HR adviseurs
van Flynth. Onze HR-specialisten adviseren u graag
over hoe u binnen uw bedrijf aan de slag kunt met de
ontwikkeling van uw medewerkers middels deze regeling.

Er is altijd een aanleiding om te investeren in het
ontwikkelen van uw medewerkers. Flynth HR advies
kan u op bovenstaande activiteiten verschillende
(maatwerk) oplossingen bieden, zoals:
• Uitvoeren van een organisatiescan;
• uitrollen van Management Drives;
• team-training en leiderschapscoaching;
• implementeren van ‘het nieuwe beoordelen’.

Stop nooit met leren
want het leven houdt
nooit op met lesgeven
Michael Josephson

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Voor wie?
De SLIM-regeling is opengesteld voor alle mkbondernemingen.

Daarnaast biedt de SLIM ook mogelijkheden voor
samenwerkingsverbanden en het grootbedrijf in de
sectoren landbouw, horeca en recreatie. Hiervoor kan
jaarlijks in de periode 1 april tot 1 juni een aanvraag worden
ingediend.

Hoogte subsidie en subsidiabele kosten
Meer informatie
Een subsidie kan oplopen tot maximaal 80% van de
projectkosten, met een maximum van € 24.999. Het is
hierdoor een goede basis om actief aan de slag te gaan
met de ontwikkeling van uw bedrijf en uw medewerkers.

Onze adviseurs informeren u graag over uw
subsidie- en HR-mogelijkheden. Flynth is
bereikbaar via subsidie@flynth.nl en
telefoonnummer 088 236 77 77.

De projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn
zowel interne loonkosten als externe kosten. Daarnaast is er
binnen de SLIM een vaste opslag van 15% voor de dekking
van overige projectkosten.

Openstelling
U kunt tot en met 2024 zowel in maart als september uw
SLIM-aanvraag indienen. Verdeling van het budget gebeurt
op basis van loting.

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

