B-U-FULLY

SLIM:
Subsidieregeling
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Laat als MKB onderneming
de kans en geld NIET liggen
om medewerkers aan te
trekken en aan jou te
binden!
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Een zak met geld laat je
normaal gesproken niet
liggen. Dus waarom zou je
deze regeling laten gaan?
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"Werknemers zijn voor een bedrijf het meest
belangrijke en kostbare kapitaal.”

HET BELANG VAN
LEREN EN
ONTWIKKELEN
Goede werknemers vinden en binden is
voor de meeste bedrijven een behoorlijke
uitdaging. De concurrentie onder
bedrijven op dit gebied is groot.
Het bieden van de hoogste salaris zorgt er
niet meer voor dat kandidaten voor jouw
bedrijf kiezen.
In verschillende onderzoeken wordt er
geconcludeerd dat onder andere de
volgende aspecten enorm belangrijk zijn
voor werknemers:
- Ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden.
- Een werkgever, die leren stimuleert en
faciliteert.
- Autonomie en input in het uitvoeren van
werkzaamheden.
Daarnaast blijkt er vanuit onderzoek ook
dat bedrijven, die een
beoordelingssysteem hanteren wat
gebaseerd is op de basisbehoefte van de
mens, het meeste uit hun werknemers
halen.
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Je kunt hierbij denken aan:
- Positieve werksfeer en omgang met
collega’s.
- Regelmatig gewaardeerd en erkend
worden.
- Frequente dialoog en feedback met
betrekking tot hun prestaties en
persoonlijke ontwikkeling.
Het bieden van deze voorwaarden
gaat verder dan het volgen van trendy
bedrijven zoals Google of Netflix. Het
gaat ook verder dan het plaatsen van
een paar pingpongtafels en een
playstation.
Het gaat erom dat je als werkgever
een werkklimaat en cultuur realiseert,
die een weerspiegeling is van de
kernwaarden, visie en missie van jouw
bedrijf en dat deze ervaren worden
door jouw werknemers.
Wil je dus de juiste mensen aantrekken
en behouden? Dan is het de moeite
waard om in bovengenoemde
voorwaarden te investeren.
Om jou als MKB ondernemer tegemoet
te komen, heeft de overheid de SLIMregeling in het leven geroepen..
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DE SLIM-REGELING IN CIJFERS

48M

2/12

De overheid stelt in totaal 48 miljoen
euro per jaar beschikbaar voor
initiatieven gericht op het stimuleren
van leren en ontwikkelen in het MKB.
Daarnaast komt € 1,2 miljoen
beschikbaar om leren en ontwikkelen
te stimuleren in grootbedrijven uit de
landbouw-, horeca- en
recreatiesector.

Vanaf 2 maart 2020 kun je 2 keer
per jaar subsidieaanvragen
indienen.
De eerste tijdvak is van 2 maart
12:00 tot en met 31 maart 17:00.
De tweede tijdvak is 1 september tot
en met 30 september. Een initiatief
heeft een looptijd van maximaal 12
maanden. Initiatieven moeten
binnen drie maanden na toekenning
starten.

24.999
Per aanvraag kan er maximaal
€24.999 subsidie worden
aangevraagd, met uitzondering van
landbouwbedrijven. Deze kunnen
maximaal € 20.000 subsidie
aanvragen.
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60/80
De subsidie dekt voor middelgrote
bedrijven 60% van de gemaakte kosten
en voor kleinbedrijven 80%. Als bedrijf
dien je wel een minimale investering
van €5000 te doen.
Alleen bij het bieden van een
praktijkleerplaats mag de investering
minder zijn. Namelijk €2700.
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OVER DE SLIM REGELING 1

Of het opschalen/uitbreiden van andere
succesvolle projecten.

Er kunnen 3 ‘groepen’ de subsidieregeling
aanvragen.
1. Individuele MKB ondernemingen.
2. MKB ondernemingen, die een
samenwerkingsverband met elkaar hebben.
3. Grootbedrijven in de sectoren: landbouw,
horeca en recreatie.
Vanaf maart 2020 kunnen deze drie groepen
subsidie aanvragen voor verschillende
nitiatieven gericht op leren en ontwikkelen
van hun werkneners.
Je kunt hierbij denken aan:
1. Het onderzoeken van scholings- en
opleidingsbehoeften in een onderneming. En
oo basis van dit onderzoek een opleidingsen/of ontwikkelingsplan opstellen.
2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor
werknemers in de onderneming of
samenwerkingsverband.
3.. De regeling biedt ook ruimte voor
initiatieven gericht op het ontwikkelen of
invoeren van een methode die werknemers in
de onderneming stimuleert kennis,
vaardigheden en beroepshouding verder te
ontwikkelen.
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4. Daarnaast kan een mkb-werkgever een
tegemoetkoming krijgen in de kosten voor
het bieden van een praktijkleerplaats voor
(delen) van een mbo-opleiding in de derde
leerweg. De derde leerweg is een geschikte
leerweg om maatwerktrajecten te realiseren
voor volwassenen met werkervaring,
werkzoekenden, of werknemers die een
carrièreswitch willen maken.
De subsidie kan aangevraagd worden door
de MKB onderneming.
In het geval van een samenwerking van MKB
ondernemingen kan de aanvraag ingediend
worden door:
- Een MKB onderneming.
- Branche organisatie.
- Onderwijsinstelling.
- O&O fonds.
- werknemers-of werkgeversvereniging
De aanvragen kunnen twee keer per jaar
ingediend worden. De eerste tijdvak gaat op
2 maart 2020 in en loopt op 31 maart af. De
tweede tijdvak loopt van 1 september tot en
met 30 september.
Per aanvraag kan er maximaal € 24.999
subsidie worden aangevraagd, met
uitzondering van landbouwbedrijven. Deze
kunnen maximaal € 20.000 subsidie
aanvragen. De initiatieven moeten een
doorlooptijd van maximaal 12 maanden
hebben en binnen 3 maanden na toekenning
opgestart zijn.
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OVER DE SLIM REGELING 2
Een aanvrager kan per tijdvak maximaal
één subsidieaanvraag indienen. Dit doe
door het op tijd aan te vragen via het eportaal.
De maximale doorlooptijden van de
initatieven in samenwerkingsverbanden en
grootbedrijven zijn 24 maanden.
Voor deze groepen gelden er nog meer
afwijkingen ten aanzien van 1 MKB
onderneming.
1. Per samenwerkingsverband kan
maximaal €500.000 subsidie worden
aangevraagd. Het maximale
subsidiebedrag per samenwerkingspartner
is € 200.000.
2. Ieder partij van het
samenwerkingsverband is betrokken bij de
uitvoering van tenminste een activiteit,
die vastgelegd zijn in het activiteitenplan
en geen van de samenwerkingspartners
mag meer dan 80% van de totale kosten
van de samenwerking realiseren.
3. Landbouwbedrijven kunnen in afwijking
hiervan maximaal € 20.000 subsidie
ontvangen.
4. Grootbedrijven in de horeca en
recreatiesector kunnen ook maximaal
€200.000 per aanvraag indienen.
Daarnaast is het ook zo dat de bedrijven
ook zelf dienen te investeren in de
plannen. De subsidie vanuit de SLIMregeling bedraagt 60% van de subsidiale
kosten. De subsidiale kosten moeten
bovendien ook minimaal €5000 zijn.
De opening van het tijdvak staat gepland
op 1 april 2020 09:00 tot en met 30 juni
2020, 17:00.
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Wanneer er meer subsidie wordt
aangevraagd dan het beschikbare
budget, dan wordt de behandelvolgorde
van de aanvragen bepaald door middel
van loting. Hiermee wordt voorkomen
dat bedrijven de druk ervaren om in de
start van het tijdvak de aanvraag in te
dienen.
De beoordeling vindt plaats op basis van
de kwaliteitseisen en beschikbaar
budget eventueel in combinatie met
loting.
Om een aanvraag in te dienen, moet je
geregistreerd worden als aanvrager in
de e-portaal van Uitvoering van Beleid.
Hiervoor moet je eerst een account
aanmaken.
Vervolgens ga je naar de tab ‘Mijn
regelingen’ . Voeg daar de registratie toe
voor de regeling SLIM. Let op dat je
registreert voor het juiste type
aanvrager.
Een volledige aanvraag heeft het
volgende:
- Het e-formulier (vanuit het e-portaal)
- MKB verklaring
- De-minimisverklaring
- Activiteitenplan
- Begroting
- Samenwerkingsovereenkomst
- Schriftelijke machtiging ( als aanvraag
wordt ingediend door een intermediair).
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OVERZICHT CRITERIA
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02
03

04
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ONDERZOEK ONTWIKKELINGS- EN
SCHOLINGSBEHOEFTEN
Onderzoeken wat de behoeften zijn van de
werknemers ten aanzien van scholing en
persoonlijke ontwikkeling. Op basis hiervan
wordt er een plan opgesteld om dit uit te voeren.

LOOPBAAN EN ONTWIKKELADVIEZEN
Loopbaan- en/of ontwikkeladvies voor de
werknemers van de onderneming of
samenwerkingsverband.

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING
BIJ STIMULERINGSMETHODE
Het ondersteunen en begeleiden van een
onderneming bij het ontwikkelen of uitvoeren
van een methode, die werknemers stimuleert om
hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te
ontwikkelen op het werk.

PRAKTIJKLEERPLAATS DERDE
LEERWEG
Een praktijkleerplaats bieden aan iemand die via
de derde leerweg zich laat (om)scholen, een
loopbaanswitch maakt of een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft.
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VOORBEELD INITIATIEVEN

I. Onderzoek naar behoeften
Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van wat de veranderingen op de arbeidsmarkt
betekent voor jouw onderneming, organisatiestructuur en personeel. Om dit goed in kaart te
brengen kun je zowel een arbeidsmarktonderzoek als een personeelsonderzoek doen. Deze twee
onderzoeken kun je naast elkaar leggen, om de uitdagingen, hiaten, kansen en mogelijkheden
vast te stellen. Op basis hiervan kun je een ontwikkel- en scholingsplan opstellen.
De kosten die voor activiteiten onder deze criteria vallen onder de subsidie zijn: directe
loonkosten van bij het betrokken personeel en externe kosten voor het uitvoeren van het
project. Bij het aantrekken van externe adviseurs, moet bij een uurtarief van €125 en hoger een
offerte procedure aangetoon worden.

2. Loopbaan- en ontwikkeladvies
De medewerkers voorzien van persoonlijk advies op maat. Er wordt per medewerker in kaart
wat hun talenten, drijfveren, vaardigheden, ontwikkelpunten, mogelijkheden en wensen zijn. Op
basis hiervan krijgen zij advies over wat een logische vervolgstap is in hun loopbaan.
Door een loopbaancoach kan dit gedaan worden in de vorm van een LoopbaanAPK of scan,
waarin zowel analyses als gesprekken een basis vormen van het uiteindelijk advies.
Let op: het gaat hier uitsluitend om een advies en niet een coachingstraject.

3. Ondersteuning en begeleiding bij
ontwikkelen of invoeren van methode
Het oprichten van een bedrijfsschool of academie voor nieuwe en bestaande werknemers, waar
leren en werken gefaciliteerd wordt. Op deze manier kunnen ze intern opleidingen volgen en op
het werk uitvoeren wat zij leren. Dit kan door een e-learning programma, kennis/leer portaal
of een andere leer/werkprogramma te ontwikkelen en implementeren.
Let op: de opleidingskosten worden niet vergoed, maar wel het ontwikkelen van de
programma’s, bedrijfsschool of de voorbereidende gesprekken. De kosten voor scholing zal wel
in de nieuwe STAP- regeling komen. Voor nu geldt nog de fiscale aftrek voor werkgevers.
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VOORBEELD INITIATIEVEN

4. Praktijkleerplaatsen
Naast BOL en BBL heb je de derde leerweg voor het (deels) behalen van een beroepsopleiding.
Als onderneming kun je een praktijkleerplaats creëren voor een (toekomstige) werknemer, die
wel de juiste soft skills bezit, maar niet voldoet aan de harde eisen zoals diploma’s of
werkervaring. Je kunt hierbij denken aan een sollicitant, die matcht bii jouw werkneming maar
een opleiding moet volgen om de functie uit te kunnen voeren. Wanneer jij een
praktijkleerplaats biedt aan degene dan kun je hier maximaal €2700 tegemoetkoming voor
ontvangen. Dit geldt voor een opleiding van een jaar. Bij een kortere opleiding wordt de
tegemoetkoming naar ratio vast gesteld.
Daarnaast kun je voor het bieden van een BBL traject mogelijk gebruik maken van de
subsidieregeling Praktijkleren. Deze is nu tijdelijk gesloten, maar via de volgende link kun je
meer informatie krijgen over de subsidieregeling: https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/subsidieregeling-praktijkleren
Dit zijn enkele voorbeelden van het uitvoeren van deze regeling. Het belang van informatie,
advies en initiatieven op maat is voor jou als ondernemer al bekend. Wij pleiten en dagen jou uit
om samen met professionals aan de slag te gaan hiermee.
Een zak met geld laat je normaal gesproken niet liggen. Dus waarom zou je deze regeling en de
mogelijkheden, die het bied om een aantrekkelijke werkgever te zijn, aan jouw voorbij laten
gaan!

Voor meer informatie en het downloaden van de
sjablonen van de SLIM-regeling kun je naar de
volgende link gaan:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidiesen-regelingen/slim
Voor inhoudelijke vragen over de subsidie kun je
mailen naar:
subsidieregelingSLIM@minszw.nl
Wil je meer informatie en op maat advies over jouw
mogelijkheden neem dan contact met ons op:
010-808 3992
info@b-u-fully.nl
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OVER B-U-FULLY

Wij zetten ons als netwerkorganisatie in
om meer werkplezier en duurzame
persoonlijke ontwikkeling bij ambitieuze
professionals te weeg te brengen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om de
juiste matches te maken tussen
werkgevers en werknemers.
Dit doen wij vanuit onze deskundigheid,
ervaring en
bevlogenheid in het begeleiden van
mensen en organisaties.
B-U-Fully gelooft dat er voor iedereen
plek is op de arbeidsmarkt en dus ook plek
voor de authentieke eigenschappen van
ieder individu en onderneming.
Ons doel is om professionals te helpen bij
de regie nemen over hun loopbaan en
toekomst. Daarnaast helpen wij
werkgevers met het creëren van een mooie
plek waar werknemers zich goed voelen en
goed kunnen presteren.
Onze expertise ligt in het coachen,
adviseren, trainen en begeleiden op het
gebied van:
- Loopbaanmanagement en persoonlijke
ontwikkeling.
- Recruitment/ werving en selectie.
- HR advies en consultancy.
- Het geven van vaardigheidstrainingen.
- On the jobcoaching.
Met betrekking tot het uitvoeren van en
adviseren over passende initiatieven bij
deze subsidieregeling hebben wij de
nodige know-how en ervaring.
Onze gezamenlijke diensten vallen onder
alle aanvraagcriteria.
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Dit doen we samen met een aantal
samenwerkingspartners zoals o.a.:
- FM Consultancy:
https://fm-consultancy.nl/
- Mayforce Recruitment:
https://www.mayforce.nl
- Recruit You(th):
https://www.recruityouth.nl/
- De Carrière Buddy:
https://www.decarrierebuddy.nl/

BRONVERMELDING
- State of the Global Workplace:
Gallup.
- Hoe haal je het beste uit (nieuwe)
werknemers: ManpowerGroup
Nederland.
- “Trends en ontwikkelingen op het
gebied van Mobiliteit en Employability
2020-2021” van de Intelligence Group
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