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Factsheet Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) 
ONDER VOORBEHOUD VAN DEFINITIEVE PUBLICATIE 
 
 
 
Doel van deze regeling is het simuleren van een leven lang ontwikkelen binnen het MKB en bij grote 
bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Het gedurende de loopbaan blijvend 
ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun 
werk leuk en uitdagend blijven vinden.  
 

Subsidiabele activiteiten 
1. 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; 

2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de 
onderneming; 

3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een 
onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en 
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;  

4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een 
beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 
Daarmee is het een aanvulling op de subsidieregeling Praktijkleren. 

 

Subsidiabele kosten 
Subsidiabele kosten zijn: 

• externe kosten die daadwerkelijk gemaakt worden voor het project, bijvoorbeeld voor een 
externe adviseur; 

• directe loonkosten van medewerkers die het project uitvoeren. 
 
Uren die medewerkers niet productief zijn omdat zij op dat moment bezig zijn met de subsidiabele 
activiteiten, zijn niet subsidiabel.  
 

Wanneer is een onderneming een MKB-onderneming? 
 

Grootte Aantal 
werknemers EN 

Jaaromzet EN/OF Jaarbalans Subsidiepercentage 

Middelgroot Minder dan 250 Max € 50 mil. Kleiner dan € 43 mil. 60% 
Klein Minder dan 50 Max € 10 mil. Kleiner dan € 10 mil. 80% 
Micro Minder dan 10 Max € 2 mil. Kleiner dan € 2 mil. 80% 

 

Bijdrage 
De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering.  
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Aanvragen als individuele ondernemer 
De maximale subsidie is € 24.999. Alleen voor landbouwbedrijven is de subsidie maximaal € 20.000.  
Projecten van individuele MKB-ondernemers dienen binnen 12 maanden te worden afgerond.  
Aanvragen kunnen worden ingediend in twee aanvraagtijdvakken: 

• Het eerste aanvraagtijdvak is van 2 maart 12.00 uur tot en met 31 maart 17.00 uur (€ 15 
miljoen).  

• Het tweede aanvraagtijdvak is van 1 september 09.00 uur tot en met 30 september 17.00 
uur (€ 14,5 miljoen).  

 

Aanvragen als samenwerkingsverband 
Het is ook mogelijk om als samenwerkingsverband een aanvraag te doen. Partners dienen een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten en zich te laten vertegenwoordigen door één 
hoofdaanvrager. 
Wanneer aanvragen worden ingediend vanuit een samenwerkingsverband, dan is het maximale 
subsidiebedrag € 500.000, waarbij geen partij aanspraak kan maken op € 200.000 of meer.  
Een project mag maximaal 24 maanden duren.  
Aanvragen voor samenwerkingsverbanden en voor grote ondernemingen kunnen worden ingediend 
van 1 april 09.00 uur tot en met 30 juni 17.00 uur.  
 

Verplichtingen en belangrijke voorwaarden 
• Het project mag op z’n vroegst pas starten nadat de subsidie is toegekend. 
• De beoogde aanpak van het project dient als haalbaar beoordeeld te worden. 
• Bij projecten met een looptijd van meer dan 12 maanden (alleen samenwerkingsverbanden), 

dient na 12 maanden een voortgangsrapportage te worden ingediend. 
• De aanvrager dient een administratie bij te houden van alle gerealiseerde uren, kosten en 

activiteiten en van de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Ook moet daarbij duidelijk zijn 
welke activiteiten gepland en uitgevoerd zijn. 

• Subsidiabele kosten zijn minstens € 5.000.  
• Bij een subsidiebedrag vanaf € 25.000 dient na afloop een einddeclaratie te worden 

ingediend. Voor aanvragen van individuele MKB-ondernemingen is dat dus niet nodig.  
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