
Het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van medewerkers is een hot item.
Vooral veel mkb-ondernemers willen graag investeren in hun personeel. Met de
subsidieregeling SLIM draagt de overheid hier haar steentje aan bij. De regeling
financiert onder andere de ontwikkeling van loopbaanadviezen, een opleidings-
of ontwikkelingsplan, behoeftepeiling onder het personeel of de begeleiding van
een derde leerweg student.

De adviseurs van TRIAS helpen u graag met het opstellen van kansrijke aanvragen. Het is belangrijk dat we ruim voor de

aanvraagdeadline hiermee aan de slag gaan! Meer weten over de subsidiemogelijkheid of wat TRIAS voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.

Individueel

De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de subsidiabele

kosten afhankelijk van uw bedrijfsgrootte tot een

maximum bedrag van € 24.999.  

Samenwerkingsverband

Bij een samenwerkingsverband geldt dat de subsidie

maximaal € 500.000 is voor 60% van de subsidiabele

kosten.

SLIM:
subsidieregeling
leren en ontwikkelen

Bijdrage

Tussen dinsdag 1 september en woensdag 30

september 2020 kunnen mkb-ondernemers een

aanvraag indienen  om bijvoorbeeld een bedrijfsschool

op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers

te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-

to-date te houden. 

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

TRIAS BV - Noorderpoort 7 - 5916 PJ - Venlo - 077 3560100 - www.trias-subsidie.nl

Subsidiabel

Externe kosten (adviseur)

Directe loonkosten van eigen medewerker(s) die zich

direct bezig houdt met de uitvoering van het traject

Bij praktijkleerplaatsen: kosten voor de begeleiding

van de student

Een project mag maximaal 12 maanden duren voor

MKB en grootbedrijven voor

samenwerkingsverbanden is dat 24 maanden.

Binnen de SLIM zijn de volgende kosten subsidiabel:

Kans voor uw organisatie?

Doorgaans druk bezig dat u niet toe komt aan het

opleiden van uw medewerkers? Of weet u niet welke

scholing u het beste kunt inzetten voor uw

medewerkers? Of ontbreekt het u aan budget? 

Dan biedt de subsidieregeling leren en ontwikkelen

mogelijk een oplossing voor u! Middels deze

subsidieregeling kunt u aanspraak maken op subsidie

voor activiteiten als scholing, begeleiding en

ontwikkeling van medewerkers.


