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SLIM REGELING DOELSTELLING

Initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het 

midden- en kleinbedrijf.

Stimuleren van een leven lang leren binnen een arbeidsorganisatie. 

Medewerkers “up to date houden” en (mee) faciliteren.

Stimuleren van eigen regie van medewerker binnen de organisatie. 



SLIM REGELING ACTIVITEITEN

A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of 
ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte 
vanuit het perspectief van de onderneming (scan);

B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van 
werkenden in de onderneming (loopbaan advies);

C. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een 
methode in de onderneming die werkenden in de onderneming 
stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te 
ontwikkelen tijdens het werk met oa informeel leren (e-learning en leren 
van elkaar). Bouwen en opschalen Opleidingshuis/bedrijfsschool, 
mogelijk uit te bereiden met pilots;

D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve 
van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij 
een erkend leerbedrijf;



SLIM REGELING MKB ONDERNEMING (STRUCTUREEL)

▪ MKB  klein < 50 medewerkers 80% 

▪ MKB Gemiddeld 50 -250 medewerkers 60%

▪ maximaal € 24.999 subsidie (kosten € 27.500 / € 36.500)
▪ Subsidiabele kosten minstens € 5000
▪ 12 maanden na toekenning binnen 3 maanden starten

▪ 2 maart t/m 31 maart en 1 september t/m 30 september

▪ Bij overvraging loting van behandeling

▪ Budget eerste ronde € 15 mio, tweede ronde 14,5 mio

▪ Geen voorschotten



SLIM REGELING SUBSIDIABELE KOSTEN

A. externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van 

een subsidiabel initiatief advies uren (tot € 125,- voor adviseur 

uren) en bijvoorbeeld kosten voor assessments;

B. directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de 

subsidieaanvrager of een van de partijen van het 

samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van het 

initiatief; en

C. een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter 

subsidiëring van overige gemaakte kosten. 



DIENSTVERLENING CONSIDIUM IN HET KORT

A. Klant gaat contract aan met Considium en machtigt Considium 

om een aanvraag te doen;

B. Considium stelt aan de hand van de voorgenomen activiteiten de 

aanvraag en begroting op en stuurt deze in.

C. Considium monitort de aanvraag;

D. Considium begeleid de administratie ten behoeve van de 

einddeclaratie;

E. Considium stelt de eind declaratie op en stuurt deze in;
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