
Waar gaat het over?

K O M T  O N Z E  O R G A N I S A T I E  I N
A A N M E R K I N G  V O O R  D E Z E
S U B S I D I E  E N  W A A R  K A N  D E Z E
V O O R  G E B R U I K T  W O R D E N ?

DE MKB-SLIM
REGELING

 

Maak nu gebruik van 80% subsidie voor het stimuleren van leren & ontwikkelen in uw organisatie.

Kent u de toekomst van uw
organisatie en werknemers?

Bureau Aldoende is een erkende onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs.



Betere prestaties van werknemers, dus betere prestaties van de organisatie.

Meer betrokkenheid, minder betrokken werknemers kosten de organisatie geld.

Een verbeterd vermogen om talent binnen te halen en te behouden.

Een verbeterd vermogen om effectief om te gaan met verandering.

Verhoogde klanttevredenheid en een verbeterd vermogen om te reageren op

klantbehoeften.

Vanaf 2 maart 2020 (jaarlijks 5 jaar lang) kunt u als MKB-onderneming, en grootbedrijf
in de landbouw, de horeca en de recreatiesector, gebruik maken van de
Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling). Dit betekent dat een groot
gedeelte van de kosten voor initiatieven met betrekking tot het stimuleren van het
leren en ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers vergoed wordt. In het MKB
is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en zich ontwikkelen tijdens hun werk.
Door gebrek aan tijd, geld of kennis. Nu is dat wel mogelijk.

Waarom investeren in de leercultuur?
Een leercultuur is een verzameling organisatorische gewoonten en gebruiken. Deze

gewoonten en gebruiken moedigen werknemers en organisaties aan om kennis en

competenties te ontwikkelen. Een organisatie met een leercultuur stimuleert continu

leren.

Een ontwikkelde leercultuur levert verschillende belangrijke voordelen op, zoals:

de doorlichting van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan

gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte 

het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers

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

het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een

beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

overige initiatieven die zijn gericht op het leren en ontwikkelen in het MKB, waarbij het

effect van de initiatieven dus ook bij het mkb terecht komt.

Waar kan de subsidie voor gebruikt worden?
Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

Op de volgende pagina's lichten wij een aantal van de interventies die Bureau Aldoende

begeleidt nader toe.

DE SLIM-REGELING
WAAR KUNT U DE SLIM-REGELING VOOR GEBRUIKEN?
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D E  S L I M  R E G E L I N G  H E L P T  U W  O R G A N I S A T I E  E N

W E R K N E M E R S  E F F E C T I E F  E N  W E N D B A A R  T E  H O U D E N .



Onder invloed van technologische ontwikkelingen ontstaan er nieuwe banen en zullen
er banen verdwijnen. Het Mckinsey Global Institute verwacht bijvoorbeeld dat
ongeveer 73% van de activiteiten van werknemers in de catering en horeca kans maakt
om te worden geautomatiseerd. 

Uit het onderzoek van het World Economic Forum (2018) blijkt dat over alle industrieën

gemiddeld 50% van de werknemers vaardigheden moeten ontwikkelen om bij te blijven.

In de onderstaande tabel zijn de voorspellingen van het effect van de technologische

ontwikkelingen op het personeelsbestand  per industrie beschreven.

Dat betekent dat er een groot gat is tussen wat er nu aan kennis en kunde in organisaties is,
en wat er moet zijn. Dat gat niet dichten betekent de boot missen.

De SLIM-regeling maakt het mogelijk om de leerbehoefte in uw organisatie te onderzoeken.
Zodat duidelijk wordt welke invloed de veranderende arbeidsmarkt op uw organisatie heeft.
Hierbij kan ook gedacht worden aan een analyse van onder andere de organisatiedoelen, de
kernprocessen, de leercultuur en het huidige personeelsbestand. Het resultaat van deze
doorlichting is een opleidings-, of ontwikkelingsplan welke u kunt gebruiken om de brug te
slaan tussen nu en straks. 

DE ONTWIKKELINGSCAN
INTERVENTIE #1 WELKE KENNIS EN KUNDE HEEFT UW ORGANISATIE

IN DE TOEKOMST NODIG?
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Bron: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum.



De huidige situatie

Het persoonlijk profiel (kunnen, zijn & willen)

Het toekomstperspectief

Wendbaarheid & Belastbaarheid

Initiatief & Verantwoordelijkheid

Gesprekstechnieken

De doorlichting van de organisatie heeft vooral als doel om te onderzoeken welke
kennis en kunde in de toekomst nodig is. Het is daarnaast van belang om te kijken waar
de mogelijkheden, behoeften en wensen van de werknemers liggen.

De SLIM-regeling biedt daarom ook de ruimte om subsidie aan te vragen voor

loopbaanadviestrajecten voor uw werknemers. Het uitgangspunt is om in een individueel  

traject te onderzoeken waar de werknemer nu staat en waar hij naar toe zou willen.

Thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

Ook de medewerker zal moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen

ontwikkeling. De loopbaangesprekken kunnen helpen inzichtelijk te maken wat de

medewerker zou willen ontwikkelen. Naast dat deze aandacht de betrokkenheid en

motivatie van de medewerker kan vergroten, kan hij de nieuwe inzichten gebruiken om

zelf ook actief mee te denken in wat ontwikkeld kan worden om ook bij de organisatie van

de toekomst aansluiting te blijven houden.

LOOPBAANADVIES
INTERVENTIE #2 HET PERSPECTIEF VAN DE MEDEWERKER
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De subsidie ondersteunt verschillende initiatieven die als doel hebben om te komen tot

een sterkere leercultuur binnen de organisatie. Dat betekent vooral dat werknemers

blijven leren op het werk als normaal gaan ervaren, en dat toegang tot kennis en kunde

toegankelijk en beschikbaar is. Er zijn diverse methoden die leren op het werk kunnen

stimuleren.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt hierbij als voorbeeld het

aansluiten bij of het opstarten van een bedrijfsschool. Een bedrijfsschool komt in vele

vormen voor, zoals een eigen academy, online leeromgeving, bedrijfsacademie of 

opleidingshuis. Ook initiatieven die erop gericht zijn een leerrijke werkomgeving te

creëren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of

taakaanpassing – eventueel gevalideerd via EVC – komen voor subsidie in

aanmerking.

Naast methoden als systemen kan ook gedacht worden aan gewoonten, handelingen en

gebruiken als middel om de leercultuur te ontwikkelen. Zoals managers effectief leren

coachen, medewerkers van elkaar laten leren, het toevoegen van groei en verbetering

aan beoordeling, en het creëren van een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen

worden.

IMPLEMENTATIE LEERMETHODEN
INTERVENTIE #3 EEN STRUCTUREEL AANBOD VAN LEREN &

ONTWIKKELEN
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DE VOORWAARDEN VOOR
SUBSIDIEVERLENING
VOOR WIE, HOEVEEL EN WANNEER?

kleine onderneming: < 50 werknemers, jaaromzet/balanstotaal < € 10 miljoen.
middelgrote onderneming: < 250 werknemers, jaaromzet < € 50 miljoen of
balanstotaal < € 43 miljoen.
grootbedrijf: > 250  werknemers in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en          
 jaaromzet > € 50 miljoen of balanstotaal > € 43 miljoen. 
samenwerkingsverband: een bij overeenkomst vastgelegde samenwerking tussen ten
minste twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met een of meer organisaties

MKB: maximaal € 24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een
maximum geldt van € 20.000.
Grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector maximaal € 200.000. Voor
landbouwbedrijven geldt hier ook een maximum  van € 20.000.
Samenwerkingsverband: maximaal € 500.000. Voor landbouwbedrijven € 20.000,
voor visserijbedrijven € 30.000 en voor goederenververvoer over de weg € 100.000.

Komt uw organisatie in aanmerking voor de subsidie?
Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw,
horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Bent u (of) een:

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-regeling. 

Wat is de hoogte van de subsidie?
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MKB van 1 september 2022 t/m 30 september 2022
Samenwerkingsverband of het grootbedrijf van 1 juni 2022 t/m 31 juli 2022

Belangrijk
Middelgrote ondernemingen, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de
landbouw-, horeca- en recreatiesector dragen 40% van de subsidiabele kosten zelf. Een
kleine ondernemer draagt 20% van de kosten zelf.

Wanneer moet de subsidie aangevraagd worden?

Neem contact op met Bureau Aldoende voor een vrijblijvend en informerend gesprek
over de voorwaarden en kijk of u in aanmerking komt voor de SLIM-regeling.

https://bureaualdoende.nl/subsidiecheck/


EN NU?
Bureau Aldoende is een erkende onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO
registratie). Bureau Aldoende inventariseert de ontwikkel- en opleidingsbehoefte binnen
een organisatie op twee manieren. Ten eerste kijken wij naar ontwikkel- en
opleidingsbehoefte van individuen en teams in de organisatie door middel van assessments
en interviews. Ten tweede kijken wij naar de ontwikkelbehoefte van de organisatie als
geheel aan de hand van een organisatiescan. Wij doen dit tegen de achtergond van het 7S
model van McKinsey. Wij concentreren ons daarin met name op de strategie, structuur,
softskills, en in-, door- en uitstroom van personeel (staf).

Bureau Aldoende hanteert de werkwijze om de opleidingen te verzorgen binnen en in lijn
met de strategie van de organisatie. Hiertoe is een onderdeel van onze trajecten het
onderzoeken en creëren van een leerklimaat. 

Onze trainers, adviseurs en coaches zijn allen gecertificeerd en hebben een ruime ervaring
in het begeleiden van verandering. Daarnaast zijn wij ervaren in het werken met subsidies
en kunnen wij u begeleiden met de aanvraag en voorbereiding hiervan.

Wij maken werk van leren.

Contactpersonen vanuit Bureau Aldoende zijn:

  

We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van
leren en ontwikkelen. Samen kunnen wij een activiteitenplan opstellen, de verwachte
subsidie berekenen en daarmee wat de kosten voor uw organisatie kunnen zijn. 

Heeft u interesse om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan dan contact met ons op
via 072-035600 of info@bureaualdoende.nl. 

Ruben Mogge René Kuylenburg
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Vanaf de oprichting in 2015 verzorgt Bureau Aldoende leerinterventies op het
werk zelf. Daar waar de vereiste kennis en vaardigheden nodig zijn. Onze
trainingen en veranderinterventies zijn kort en gericht op de daadwerkelijke en
actuele vragen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Geen langdurige
trainingen met theoretische modellen, simulaties en (rollen)spellen, maar direct
toepassen en daarvan leren en presteren in de eigen praktijk.

Wij begeleiden toepassingsgericht leren voor uitvoerende medewerkers,
operationele managers, midden managers, stafdiensten en strategisch
leidinggevenden. Met de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever en de
leerbehoefte van de deelnemers als uitgangspunt ontwerpen wij in co-creatie
maatwerkprogramma’s.
In de samenwerking met onze opdrachtgevers en deelnemers zijn we makkelijk
bereikbaar en schakelen we snel.

Bureau Aldoende verzorgt de onderstaande thema’s in de vorm van coaching,
training en advies:

OVER

Leiderschap
Teamontwikkeling
Loopbaanontwikkeling
Werven en selecteren

Organisatieontwikkeling
(Competentie) coaching
Verkopen
Intervisie

HARRELAERS 37, 1852 KT, HEILOO +31(0)72 2035600  INFO@BUREAUALDOENDE.NL

 


