
 
 

SLIM Subsidie MKB en Onderwijs: investeren in medewerkers 

De SLIM-subsidie ondersteunt diverse activiteiten. Van het opstellen van een opleidingsplan en 

het krijgen van loopbaanadviezen tot het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden 

te ontwikkelen. Als mkb-ondernemer kunt u in 2021 tweemaal een aanvraag indienen. 

Voor wie is de SLIM subsidie? 
Alle mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma. Voor ondernemers 
actief in de landbouw, horeca en recreatiesector geldt dat ook grootbedrijven mogen deelnemen 
en dat meedoen als samenwerkingsverband ook een optie is. Als deelnemer van een 
samenwerkingsverband kunnen naast twee mkb-bedrijven ook werkgevers- en 
werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen en een O&O- fonds (een stichting die door 
sociale partners bestuurd wordt) meedoen. 

Voorwaarden SLIM subsidie 2021 
De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie in 2021 moeten aansluiten bij tenminste 
één van de volgende omschrijvingen: 

• Het doorlichten van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan 
gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de 
onderneming. 

• 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 (geen BOL- of BBL-traject) bij 
een erkend leerbedrijf. 

Subsidiebudget  
Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie 
voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 25.000. Voor samenwerkingsverbanden kan 
de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000. In 2021 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar 
voor enkelvoudige aanvragen, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen 
voor grootbedrijven. 

Looptijd en deadlines SLIM subsidie 
De SLIM subsidie kent in 2021 verschillende openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u 

subsidie aanvragen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 

september. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie- en landbouwsector en 

samenwerkingsverbanden in het mkb kunnen subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni. 

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het 

budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen. 

 

Meer informatie 

 

https://www.subsidiefocus.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-personeel  
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