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De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen  

in het MKB vanzelfsprekend te maken. Dit betekent 

dat binnen een organisatie aandacht is voor de ontwikkeling 

van de organisatie zelf en de medewerkers. 

 

Waarom aandacht voor leren in het MKB? 

Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technologie en 

verschuivingen op de arbeidsmarkt hebben vergaande 

gevolgen voor organisaties en voor medewerkers. De 

eisen die aan organisaties en medewerkers worden 

gesteld blijven in een hoog tempo veranderen. Het 

bijhouden en aanpassen van kennis en vaardigheden is 

een eerste vereiste om mee te kunnen bewegen met deze 

veranderingen en te kunnen blijven groeien.  

Het klassieke leren is niet geschikt om snelle 

veranderingen bij te houden. Veranderingen vragen 

om een continue en nieuwe manier leren.  Leren en 

werken gaan daarbij hand in hand met elkaar. Het 

nieuwe leren vindt plaats óp de werkplek waar ruimte 

is voor experimenten, initiatief, oefenen en leren van 

elkaar. Het nieuwe leren is plaats- en 

tijdsonafhankelijk mogelijk en vraagt om een 

gevarieerd opleidingsaanbod dat aansluit bij 

verschillende individuele leerbehoeftes. 

Maar waar moet u beginnen?  

De SLIM-subsidie helpt MKB-organisaties binnen een 

sector om gezamenlijk de Human Capital uitdagingen 

voor de toekomst te bepalen en aan de slag te gaan 

met concrete activiteiten om kennis en vaardigheden 

op peil te brengen en houden. 

Als samenwerkingsverband loopt u tegen 

vergelijkbare uitdagingen aan. Door samen op te 

trekken in de (door)ontwikkeling van methoden voor 

leren en ontwikkelen kunt u ervaringen delen en 

eventueel samen komen tot methoden en middelen 

die u allemaal kunt gebruiken. We schetsen hier hoe u 

aan de slag kunt gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat kunt u met de SLIM-subsidie doen? 

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor u als 

samenwerkingsverband subsidie kunt aanvragen. Berenschot kan u 

bij de uitvoering van de activiteiten ondersteunen. De activiteiten 

die subsidiabel zijn:  

A. Doorlichting van de onderneming 

We maken voor u de impact van ontwikkelingen op de kennis en 

vaardigheden van medewerkers inzichtelijk. De inzichten vertalen 

we samen met u naar een toekomstgericht HC agenda of 

bedrijfsontwikkelplan. 

 

B. Loopbaan- en ontwikkeladviezen 

Berenschot heeft een erkend assessmentbureau. Onze online 

assessments geven snel inzicht in de capaciteiten en competenties 

van medewerkers. Ook aandachtspunten komen in beeld. U krijgt 

niet alleen inzicht in cognitieve capaciteiten, competenties en 

drijfveren van de deelnemer, maar ontdekt ook in hoeverre de 

competenties van de deelnemer matchen met de vereisten van de 

functie. Tevens ontvangt u per competentie selectievragen voor het 

sollicitatiegesprek met de deelnemer. Deze vragen zijn toegesneden 

op de assessmentresultaten van de deelnemer. Tot slot krijgt de 

deelnemer per competentie nuttige en bruikbare ontwikkeltips. 

 

C. Methodiekontwikkeling 

Als samenwerkingsverband kun u subsidie aanvragen om jullie als 

groep organisaties te laten ondersteunen of begeleiden bij het 

ontwikkelen of invoeren van een (les)methode die werkenden in u 

onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en 

beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Ook is het 

mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het 

gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken.   

Let op: u kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar 

bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of 

de voorbereidende gesprekken. 

 

D. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg 

De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk 

vastgestelde urennorm of studieduur. Als ondernemer kun u een 

tegemoetkoming krijgen in de kosten die u maakt voor het bieden 

van een praktijkleerplaats. 
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Hoe gaat het in zijn werk? 

We starten een learning community met 5 á 7 

organisaties. De deelnemers aan de community 

komen periodiek (om de 6 weken) bij elkaar om 

kennis te delen en voor het krijgen van inhoudelijke 

informatie.  

Schematisch ziet het programma er als volgt uit. 

 

Kick-off 

We starten de learning community met een 

gezamenlijke kennismaking met alle deelnemende 

organisaties en uitleg over het programma. Ook 

bespreken we de verwachtingen en ambities die 

iedereen heeft. 

Doorlichting als start 

Dan volgt de doorlichting. Voor elke afzonderlijke 

organisatie brengen we de ontwikkeluitdagingen in 

beeld en deze vertalen we naar een ontwikkelplan. De 

inhoud van de individuele plannen kan input zjin voor 

een Human Capital Agenda voor de sector/branche. 

Inhoudelijke verdieping 

Tijdens plenaire sessies komen inhoudelijke 

onderwerpen aan bod die aansluiten op de behoefte 

van de organisaties en het thema. Vaak verzorgen 

deelnemers zelf ook een (inhoudelijk) onderdeel van 

het programma. Onderwerpen die bijvoorbeeld in 

eerdere trajecten aan bod kwamen zijn:  

o Hoe formuleer ik KPI’s? 

o Trends voor inrichten van organisaties. 

o Ontwikkelgesprekken; do’s en don’ts. 

 

 

Methodiekontwikkeling 

Er zijn verschillende methodieken te bedenken om een 

omgeving te creëren waar medewerkers op een 

laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen 

opdoen. Berenschot kan u bijvoorbeeld ondersteunen 

bij: 

o De introductie van leerrijke manieren van 
werken. 

o Het werken aan een leercultuur. 

o Het ontwikkelen van een e-learning 
programma. 

o Het opzetten van een kennis- en Leerportaal. 

o Opleiden van leerambassadeurs en/of 
bedrijfsambassadeurs. 

 

Ontwikkelen van leermodules of opzetten van 

een bedrijfsschool 

Organisaties voelen de noodzaak om personeel aan te 

trekken, te binden en duurzaam inzetbaar te houden. 

Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een 

bestaande bedrijfsschool of door als 

samenwerkingsverband een bedrijfsschool op te 

richten, waar leren en werken worden gecombineerd. 

Berenschot heeft experts in huis die mee kunnen 

denken over het inrichten van leerprogramma’s. 

Individuele begeleiding 

In dit traject is veel ruimte voor activiteiten die passen 

bij uw eigen organisatie. We kunnen u bijvoorbeeld 

advies geven over en begeleiden bij het voeren van 

ontwikkelgesprekken, het in kaart brengen van kennis 

en vaardigheden of het definiëren van competenties. U 

geeft zelf aan waar uw behoefte ligt. 

Borging van de kennis en ervaring 

Met de learning community creëren we een netwerk 

voor kennisdeling. Voor documenten en methoden die 

we tijdens het traject ontwikkelen maken we een 

digitale omgeving (platform) om informatie makkelijk 

terug te vinden. Deze omgeving is bedoeld om ook na 

afloop van het traject kennis op te blijven delen. 

Uiteraard kan kennisdeling ook anders dan via een 

platform plaatsvinden. We zoeken in dit traject de 

meest passende vorm voor de deelnemers. 
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Wat levert deelname u op? 

Deelname aan een gezamenlijk SLIM-project betekent 

werken aan leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen 

uw organisatie. 

In een snel veranderende en krappe arbeidsmarkt is 

het belangrijk om de ontwikkeling voor uw 

medewerkers goed op orde te hebben. Enerzijds om te 

zorgen dat uw mensen beschikken over de juiste 

kennis en vaardigheden, anderzijds om hen 

perspectief te bieden. 

De medewerker van de toekomst is op zoek naar 

mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen en 

zal vragen welke mogelijkheden u hiervoor heeft.  

Met het SLIM-project werkt u bewust aan een sterke 

ontwikkelcultuur binnen uw organisatie. U leert van 

anderen en zet concrete stappen. Sommige zaken doet 

u alleen, andere zaken pakt u gezamenlijk op. 

Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden.  

Ondersteuning bij uw aanvraag 

Wij zijn op de hoogte van de meest recente 

ontwikkelingen en voorwaarden om u te voorzien van 

een solide subsidieadvies. Profiteer van onze 

achtergrondkennis, die varieert van maakindustrie tot 

zorg, van startups tot beursgenoteerde organisaties en 

van commerciële organisaties tot non-

profitorganisaties.  

Wij regelen voor u de aanvraag van de subsidie en de 

verantwoording van activiteiten. U geeft ons input en 

wij zorgen dat de betaling van de subsidie in orde 

komt. 

Doorlooptijd en projectbewaking 

Een subsidieperiode duurt maximaal 24 maanden. 

Berenschot bewaakt de doorlooptijd en de momenten 

van verantwoording. Tijdens de projectperiode moet 

een voortgangs- en een eindrapportage worden 

opgesteld voor de subsidieverstrekker. Hierin moeten 

de bestede uren en kosten voor activiteiten worden 

verantwoord. 

 

 

 

Uw investering 

Van de investering krijgt u 60% vergoed, tot een 

maximum subsidie van 500.000 € (maximaal 200.000 

€ per samenwerkingspartner). De eigen bijdrage 

bedraagt dus 40%. Berenschot zorgt voor de aanvraag 

en administratie van de subsidie. Ook kan Berenschot 

zorgen voor de begeleiding van uw organisatie en de 

organisatie van groepsbijeenkomsten. De daarmee 

gemoeide begeleidingskosten zijn ook weer voor 60% 

subsidiabel. 

Wilt u een learning community starten? 

Meld u dan aan bij onze contactpersoon. Het indienen 

van een subsidie kan dit jaar tot 30 juni 2022. 

Meer weten? 

Indien u meer wil weten over deze subsidieregeling 

kunt u contact opnemen met Richard Born (via mail 

r.born@berenschot.nl of telefonisch 06-55364818).



 

 

 

 

SLIM-subsidie 5/5 

‘‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’ 
 

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert 

er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie 

hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties 

en de maatschappij. 

 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons 

advies zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs 

doen er alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets 

mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: 

• Toekomst van werk en organisatie 

• Energietransitie 

• Transformatie van zorg 

• Transformatie van openbaar bestuur 

 

 

Berenschot Groep B.V. 
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