
“SLIM REGELING” SUBSIDIE VOOR SLIM WERKGEVEN
MKB werkgevers binnen elke sector, waaronder de zorgsector kunnen vanaf 1 t/m 31 maart 2021 subsidie 

aanvragen om hun medewerkers te helpen leren en ontwikkelen.  

INZETBAARHEID VERGROTEN? JUIST NU!
Een gezonde onderneming met vitale, ontwikkelde medewerkers presteert beter en heeft een grotere 

slagkracht. Een leerrijke omgeving helpt medewerkers zich te ontwikkelen, vitaal en productief te zijn en te 

blijven. Ondernemingen met een leerrijke omgeving zijn ook aantrekkelijk voor nieuw personeel. In deze tijd 

van Corona wordt veel van u en uw medewerkers gevraagd om wendbaar en fit te blijven. Juist nu kan deze 

SLIM regeling van grote waarde zijn voor u, voor MKB werkgevers binnen elke sector, ook in de zorg. 

VERSTERKEN VAN LEER- EN ONTWIKKELCULTUUR 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het “vanzelfsprekend” wordt dat   

medewerkers zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen. Juist in deze tijd waarin werk verandert en verdwijnt 

maar ook nieuwe functies of een nieuwe dienstverlening ontstaat, is het belangrijk om u te richten op de 

toekomstbestendigheid van uw onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van uw 

medewerkers. De SLIM regeling biedt u mogelijk uitkomst.

WELKE ACTIVITEITEN VALLEN ONDER DE SLIM SUBSIDIEREGELING?
1. Een doorlichting van de onderneming resulterend in een opleidings- en ontwikkelplan vanuit het 

perspectief van de onderneming;

2. Het verkrijgen van Loopbaan – en ontwikkeladviezen voor medewerkers;

3. Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met extern adviseurs;

4. Ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling of invoering van een methode / proces die medewer-

kers stimuleert om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

DIT IS EEN UNIEKE KANS!
Heeft u al nagedacht over welke ontwikkelingen u in gang wilt zetten?

Maak als MKB werkgever gebruik van deze regeling.

MEER INFORMATIE? 
Wilt u samen nadenken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers in uw onderneming of wilt u 

meer weten over de SLIM-regeling? Neem gerust contact op met ons op en bekijk de brochure.

Wilma Remeijsen I wilma@aanz.biz I +31 6252292359


