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Introductie
SLIM-subsidie voor het mkb
De manier waarop we werken verandert. Ook in het mkb. Voor een werkgever
is het daarom heel belangrijk dat de werknemers en het bedrijf zich blijven
ontwikkelen, en daarmee de wendbaarheid en kansen voor organisatie en
personeel vergroten en toekomstbestendig maken. De overheid helpt hierbij
met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de campagne
materialen beschikbaar voor stakeholders die willen communiceren over de
SLIM-regeling.

In 2022 zijn er verschillende tijdvakken waarin ondernemingen
de SLIM-regeling kunnen aanvragen:
- 1 t/m 31 maart aanvraagperiode mkb-ondernemingen.
- 1 t/m 30 juni aanvraagperiode samenwerkingsverbanden van ten minste
twee mkb-ondernemingen.
- 1 t/m 30 juni aanvraagperiode grootbedrijven uit de sectoren landbouw,
horeca en recreatie.
- 1 t/m 30 september aanvraagperiode mkb-ondernemingen.
Lees voor het gebruik van de materialen de handleiding.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In deze toolkit vindt u video’s, visuals, posters etc om aandacht te geven aan
de SLIM-subsidie.
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In deze toolkit staan de volgende items omschreven:

3

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemeen
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Copy campagne - LANG
De manier waarop we werken, verandert. Ook in het mkb. Voor een werkgever is het
daarom heel belangrijk dat de werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen, en
daarmee de wendbaarheid en kansen voor organisatie en personeel vergroten en
toekomstbestendig maken. De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling
speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling. SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren
en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen.
Blijven leren en ontwikkelen
In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren
en zich ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw,
horeca en recreatiesector lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de
SLIM-regeling wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken.
Door te investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van de medewerkers.
Subsidie voor 4 activiteiten
De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen.
Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:
1. Doorlichting van de onderneming
Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om het bedrijf te laten doorlichten
en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat het bedrijf
direct aan de slag.
2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers
Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken
over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer om zijn medewerkers vitaal te houden.
Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.

3. Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling.
Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool. Of de ontwikkeling van een systeem van
ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
4. Derde leerweg
Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in
de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor
werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken. Wil je meer weten over deze
activiteiten? Bekijk de menukaart.
Beschikbaar voor 3 mkb-groepen
De volgende 3 groepen mogen de SLIM-subsidieregeling in verschillende timeslots aanvragen:
- individuele mkb-ondernemingen (beschikbaar: 1 t/m 31 maart en 1 t/m 30 september 2022)
- samenwerkingsverbanden in het mkb (beschikbaar: 1 t/m 30 juni 2022)
- grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie (beschikbaar: 1 t/m 30 juni 2022)
Bekijk welke criteria per groep gelden bij het aanvragen van de SLIM-subsidie op
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria
SLIM-subsidie aanvragen
Zo vraag je een SLIM-subsidie aan voor je bedrijf:
1. B
 epaal het doel. De Menukaart SLIM helpt hierbij.
2. Bereid je voor. Er zijn enkele documenten die ingevuld moeten worden.
3. Log in op: Uitvoering Van Beleid SZW.
4. Registreer voor aanvraag SLIM-subsidie.
5. Dien een volledige aanvraag in. Een onvolledige aanvraag belandt na de correcties
achteraan in de rij.
6. W
 acht de behandeling van de aanvraag af. Na beoordeling (en eventuele loting)
vindt er een inhoudelijke toetsing plaats.
7. B
 innen 18 weken ontvang je bericht of de subsidie is toegekend of afgewezen. Na afloop van het
project dien je binnen 22 weken de einddeclaratie bij Uitvoering Van Beleid in te dienen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SLIM-subsidie voor het mkb
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Copy campagne - KORT
SLIM-subsidie voor het mkb
De manier waarop we werken verandert. Ook in het mkb. Voor een werkgever is het
daarom heel belangrijk dat de werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen, en
daarmee de wendbaarheid en kansen voor organisatie en personeel vergroten en
toekomstbestendig maken. De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling speciaal
voor het mkb: de SLIM-regeling.
Beschikbaar voor 3 mkb-groepen
De volgende 3 groepen mogen de SLIM-subsidieregeling aanvragen:
- individuele mkb-ondernemingen
- samenwerkingsverbanden in het mkb
- grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

SLIM-subsidie aanvragen
Zo vraag je een SLIM-subsidie aan voor je bedrijf:
1. Bepaal het doel. De Menukaart SLIM helpt hierbij
2. Bereid je voor. Er zijn enkele documenten die ingevuld moeten worden
3. Log in op: Uitvoering Van Beleid SZW
4. Registreer voor aanvraag SLIM-subsidie
5. Dien een volledige aanvraag in
6. Beoordeling & inhoudelijke toetsing
7. Verantwoorden
Bekijk voor meer toelichting het uitgebreide Stappenplan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk welke criteria per groep gelden bij het aanvragen van de SLIM-subsidie op
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria
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Copy campagne
URL
Hoewerktnederland.nl
Hoewerktnederland.nl/slim
HASHTAG
#SLIMsubsidie
#hoewerktnederland
Eventueel aanvullen met:
#subsidieregeling
#ontwikkelen
#toekomstbestendig

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Correcte schrijfwijze:
SLIM-subsidie
Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen
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Offline kleurwaarden
De kleur die gebruikt wordt is de Rijksoverheidskleur
met de naam: Robijnrood.
Deze is terug te vinden op www.rijkshuisstijl.nl

Offset
Offset PMS gestreken papier
Offset PMS ongestreken papier
Offset fc gestreken papier
Offset fc ongestreken papier

Waarden
Rubine Red
226u
C0 M100 Y18 K3
C0 M100 Y2 K0

Print
Print Indigo gestreken papier
Print Indigo ongestreken papier
Print iGen gestreken papier
Print iGen ongestreken papier

Waarden
C0 M100 Y18 K3
C0 M100 Y18 K3
C0 M100 Y53 K8
C0 M100 Y53 K8

Folie
Folie Avery opzicht
Folie Avery doorzicht
Folie 3M opzicht
Folie 3M doorzicht
Folie blanco fc

Waarden
pantone 220c
5534 QM
100-454
3630-133
‘Rubine Red’

Autolak
Autolak Sikkens (Akzo)
Autolak autocolor ppg

Waarden
401-E4 of FLN 3025
‘Rijksoverheid Rubine Red’

Bouwlak
Bouwlak Sikkens (Akzo)
Bouwlak Sigma ppg

Waarden
A0.41.28
S1070-R20B

Vlaggendoek
Vlaggendoek fc geprint

Waarden
‘Rubine Red’
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Kleurgebruik offline
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Kleurgebruik online
Deze zijn terug te vinden op www.rijkshuisstijl.nl

Rijksoverheid Robijnrood
Robijnrood
#ca005d
RGB
202-0-93

Rijksoverheid Donkerblauw
Donkerblauw #01689b
RGB
1-104-155

Tint 2
RGB

Tint 2
RGB

#f7d9e7
247-217-231

Rijksoverheid Zwart
Zwar
#000000
RGB
0-0-0

#e5f0f9
229-240-249

Rijksoverheid Wit
Wit
#ffffff
RGB
255-255-255

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Online kleurwaarden

9

Typografie
Gebruik typografie
De typografie die gebruikt wordt is een combinatie
Rijksoverheid Sans Heading en de Rijksoverheid Sans Text.
Deze is te downloaden op www.rijkshuisstijl.nl

RijksoverheidSansHeading Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Speciaal voor de ontwikkeling
in het mkb: de SLIM-regeling

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Rijksoverheid Sans text Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

De manier waarop we werken, verandert. Ook in het mkb. Voor de werkgever is het
daarom belangrijk dat zijn werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen.
De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: De SLIM-regeling.

Kijk op hoewerktnederland.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rijksoverheid Sans text Regular
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Online middelen
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WEBSITE COPY

t.b.v. stakeholders (evt. kan ook de basiscopy gebruikt worden)

SLIM-subsidie voor het mkb
De manier waarop we werken verandert. Ook in het mkb. Voor een werkgever
is het daarom heel belangrijk dat de werknemers en het bedrijf zich blijven
ontwikkelen, en daarmee de wendbaarheid en kansen voor organisatie en
personeel vergroten en toekomstbestendig maken. De overheid helpt hierbij
met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Beschikbaar voor 3 mkb-groepen
De volgende 3 groepen mogen de SLIM-subsidieregeling aanvragen:
- individuele mkb-ondernemingen
- samenwerkingsverbanden in het mkb
- grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kijk voor meer informatie op
hoewerktnederland.nl
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SOCIAL COPY - INDIVIDUELE MKB-ONDERNEMINGEN
LINKEDIN

FACEBOOK / INSTAGRAM

<titel>
Individuele mkb-ondernemer? Ontdek de SLIM-subsidieregeling

<bodycopy>
Slimme individuele mkb-ondernemingen investeren in de ontwikkeling van
hun werknemers. De overheid helpt hier nu bij met een subsidieregeling
speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl

<communicatie link>
hoewerktnederland.nl
<bodycopy- lange versie>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt hier
nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Werkgevers die hun werknemers in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan
zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller.
En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een
succesvolle loopbaan. Win-win.
De SLIM-subsidieregeling - bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen – is beschikbaar
vanaf 1 september t/m 30 september 2022.
Vraag de regeling direct aan of kijk eerst voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl

<header:>
Investeer als mkb’er in ontwikkeling
<link Description:>
Ontdek de SLIM-subsidie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

<bodycopy>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt hier
nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Voor individuele mkb-ondernemingen is deze subsidieregeling beschikbaar van
1 t/m 30 september 2022. Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl.
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SOCIAL COPY - GROOTBEDRIJF IN DE LANDBOUW-, HORECA- OF RECREATIESECTOR
<titel>
Individuele mkb-ondernemer? Ontdek de SLIM-subsidieregeling
<bodycopy>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt hier
nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Voor grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is deze subsidieregeling
beschikbaar van 1 juni t/m 30 juni 2022. Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl.
<communicatie link>
hoewerktnederland.nl
<bodycopy- lange versie>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt hier
nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Werkgevers die hun werknemers in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan
zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller.
En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een
succesvolle loopbaan. Win-win.
De SLIM-subsidieregeling - bedoeld voor grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en
recreatie - is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 30 juni 2022.
Vraag de regeling direct aan of kijk eerst voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl

FACEBOOK / INSTAGRAM
<bodycopy>
Slimme mkb’ers bij grootbedrijven in de sectoren landbouw,
horeca en recreatie investeren in de ontwikkeling van hun werknemers.
De overheid helpt hier nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb:
de SLIM-regeling.
Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl
<header:>
Investeer als mkb’er in ontwikkeling
<link Description:>
Ontdek de SLIM-subsidie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

LINKEDIN
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SOCIAL COPY - SAMENWERKINGSVERBANDEN MKB
<titel>
Individuele mkb-ondernemer? Ontdek de SLIM-subsidieregeling
<bodycopy>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt
hier nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Voor samenwerkingsverbanden in het mkb is deze subsidieregeling beschikbaar van
1 juni t/m 30 juni 2022. Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl.
<communicatie link>
hoewerktnederland.nl
<bodycopy- lange versie>
Slimme mkb’ers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. De overheid helpt hier
nu bij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Werkgevers die hun mensen in staat stellen om te blijven leren, weten de beste mensen aan
zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller.
En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een
succesvolle loopbaan. Win-win.
De SLIM-subsidieregeling - bedoeld voor samenwerkingsverbanden in het mkb is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 30 juni 2022.
Vraag de regeling direct aan of kijk eerst voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl

FACEBOOK / INSTAGRAM
<bodycopy>
Samenwerkingsverbanden in het mkb doen er verstandig aan om te investeren in
de ontwikkeling van werknemers. De overheid helpt hier nu bij met een
subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling.
Kijk voor meer informatie op: hoewerktnederland.nl
<header:>
Investeer als mkb’er in ontwikkeling
<link Description:>
Ontdek de SLIM-subsidie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

LINKEDIN
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Campagne Video’s - Versie 1
De video’s zijn beschikbaar in verschillende
versies, elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim_6s_v1_16x9
szw_slim_6s_v1_9x16
szw_slim_6s_v1_1x1
szw_slim_6s_v1_4x5
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Campagne Video’s - Versie 2
De video’s zijn beschikbaar in verschillende
versies, elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim_6s_v2_16x9
szw_slim_6s_v2_9x16
szw_slim_6s_v2_1x1
szw_slim_6s_v2_4x5
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Campagne Video’s - Versie 3
De video’s zijn beschikbaar in verschillende
versies, elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim_6s_v3_16x9
szw_slim_6s_v3_9x16
szw_slim_6s_v3_1x1
szw_slim_6s_v3_4x5
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Visuals - Social - versie Meubelwinkel
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

szw_stap-budget-meubelwinkel_16_9.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim-meubelwinkel_tekst_9_16.jpg

szw_slim-meubelwinkel_tekst_16_9.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_stap-budget-meubelwinkel_9_16.jpg
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Visuals - Social - versie Meubelwinkel
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_stap-budget-meubelwinkel_1_1.jpg

szw_slim-meubelwinkel_tekst_1_1.jpg

szw_stap-budget-meubelwinkel_4_5.jpg

szw_slim-meubelwinkel_tekst_4_5.jpg

szw_stap-budget-meubelwinkel_1200x628px.jpg

szw_slim-meubelwinkel_tekst_1200x628px.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok
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Visuals - Social - versie Bouw
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

szw_stap-budget-bouw_16_9.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 24 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim-bouw_tekst_9_16.jpg

szw_slim-bouw_tekst_16_9.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_stap-budget-bouw_9_16.jpg
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Visuals - Social - versie Bouw
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 24 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_stap-budget-bouw_1_1.jpg

szw_slim-bouw_tekst_1_1.jpg

szw_stap-budget-bouw_4_5.jpg

szw_slim-bouw_tekst_4_5.jpg

szw_stap-budget-bouw_1200x628px.jpg

szw_slim-bouw_tekst_1200x628px.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

22

Visuals - Social - versie Warmtepomp
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

szw_slim-warmtepomp_16_9.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 24 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim-warmtepomp_tekst_9_16.jpg

szw_slim-warmtepomp_tekst_16_9.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim-warmtepomp_9_16.jpg
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Visuals - Social - versie Warmtepomp
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 24 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim-warmtepomp_1_1.jpg

szw_slim-warmtepomp_tekst_tekst_1_1.jpg

szw_slim-warmtepomp_4_5.jpg

szw_slim-warmtepomp_tekst_4_5.jpg

szw_slim-warmtepomp_1200x628px.jpg

szw_slim-warmtepomp_tekst_1200x628px.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok
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Visuals - Social - versie Presenteren
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

szw_slim_presenteren_16_9.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim_presenteren_tekst_9_16.jpg

szw_slim_presenteren_tekst_16_9.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim_presenteren_9_16.jpg
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Visuals - Social - versie Presenteren
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim_presenteren_1_1.jpg

szw_slim_presenteren_tekst_1_1.jpg

szw_slim_presenteren_4_5.jpg

szw_slim_presenteren_tekst_4_5.jpg

szw_slim_presenteren_1200x628px.jpg

szw_slim_presenteren_tekst_1200x628px.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok
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Visuals - Social - versie Tuincentrum
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok

szw_slim_tuincentrum_16_9.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim_tuincentrum_tekst_9_16.jpg

szw_slim_tuincentrum_tekst_16_9.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

szw_slim_tuincentrum_9_16.jpg
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Visuals - Social - versie Tuincentrum
De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:
16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 10 april 2023 t.b.v. social, online en PR.

szw_slim_tuincentrum_1_1.jpg

szw_slim_tuincentrum_tekst_1_1.jpg

szw_slim_tuincentrum_4_5.jpg

szw_slim_tuincentrum_tekst_4_5.jpg

szw_slim_tuincentrum_1200x628px.jpg

szw_slim_tuincentrum_tekst_1200x628px.jpg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met tekstblok
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A4 Factsheet

Leren en ontwikkelen is essentieel

De arbeidsmarkt verandert. Banen verdwijnen en werk verschuift. Er zijn kansen. Om bij te blijven, heb je nieuwe
vaardigheden nodig. Hoe je dat aanpakt? Kijk op hoewerktnederland.nl voor de mogelijkheden.

91%

47%

20%

van de werknemers vindt
de mogelijkheid om te leren
belangrijk.

van de werknemers geeft aan
dat hun baan vereist dat
ze nieuwe dingen leren.

van de werknemers geeft
aan nieuwe kennis en
vaardigheden te missen.

Lager opgeleiden worden het
minst gestimuleerd in leren en
ontwikkelen door hun
leidinggevende:

Sectoren waarin werknemers
het minst tevreden zijn met de
mogelijkheid om te leren:

Waarom volgen mensen een
opleiding?

• Laagopgeleid:
31% wordt niet gestimuleerd
• Middenopgeleid:
24% wordt niet gestimuleerd
• Hoogopgeleid:
17% wordt niet gestimuleerd

• Handel
• Horeca
• Landbouw/visserij
• Vervoer en opslag

• Huidige werk beter kunnen doen:
66%
• Omgaan met toekomstige
veranderingen in huidige baan:
20%
• Kansen op werk in de toekomst
vergroten:
14%

Blijf leren

Of je nu werkt, tijdelijk werkloos bent, flexwerker of zzp’er bent, iedereen kan zich blijven ontwikkelen.
Toch maken veel mensen nog geen gebruik van de mogelijkheden.

Factsheet:
SLIM-subsidie
voor het MKB

77%

20%

49%

van de leidinggevenden
stimuleert ontwikkeling van
kennis en vaardigheden.

geeft zelf aan een opleiding of
cursus nodig te hebben om zich
aan te passen aan
veranderingen in het werk.

van de werknemers heeft
de afgelopen twee jaar een
cursus gevolgd.

Er zijn beduidend minder
laagopgeleiden dan middenen hoogopgeleiden die de
afgelopen 2 jaar een opleiding
of cursus hebben gevolgd.*

De sectoren waar de afgelopen
2 jaar de minste opleidingen
zijn gevolgd, zijn:

Voor meer dan de helft van de
werknemers hebben de
coronamaatregelen invloed op
het uitoefenen van hun werk.

• Laagopgeleid:
68% geen opleiding of cursus
• Middenopgeleid:
51% geen opleiding of cursus
• Hoogopgeleid:
41% geen opleiding of cursus

• Horeca:
76% geen opleiding
• Landbouw en visserij:
72% geen opleiding
• Handel:
65% geen opleiding

• 53% - Ja, het werk is veranderd
• 47% - nee, werk is niet veranderd

Leer jij al mee?

*

szw_slim_factsheet_a4_download.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

In deze factsheet wordt niet gesproken over praktisch of theoretisch geschoolden, maar over laag-, midden- en hoogopgeleid omdat deze indeling in het onderzoek is gebruikt. Bronnen: NEA 2019, 2020.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer weten over een leven lang ontwikkelen? Kijk op hoewerktnederland.nl. Of ga er over in gesprek op werk met je
medewerkers, werkgever of collega’s om te kijken wat mogelijk is.
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A4 Stappenplan

Stap 5 – vraag SLIM-subsidie aan
De SLIM-subsidie helpt jou als mkbondernemer leren en ontwikkelen in
je bedrijf vanzelfsprekend te maken.
In een leerrijke werkomgeving kunnen
medewerkers zich ontwikkelen en
blijven zij productief.

Doelgroepen

Stap 2 – bereid je voor

Om de SLIM-subsidie aan te vragen, vul je op Uitvoering van Beleid SZW het e-formulier in. Hier vind je een voorbeeld van het
De volgende 3 groepen kunnen de SLIM-subsidie aanvragen:
e-formulier. Let op, het invullen van het e-formulier duurt even. Je kunt na iedere stap op opslaan klikken en weer verdergaan met
• mkb-ondernemingen;
Om SLIM-subsidie aan te vragen, zijn een aantal documenten nodig. Deze zijn nodig voor het indienen
van deals
aanvraag
en om deIn het e-formulier kun je de verplichte bijlagen toevoegen die je in stap 2 hebt ingevuld:
invullen
het je uitkomt.
• samenwerkingsverbanden in het mkb; realisatie van jouw project te verantwoorden. Om je aanvraag straks nóg makkelijker te maken, kun jemkb-verklaring,
de volgende documenten
de-minimisverklaring, activiteitenplan en begroting.
• grootbedrijven uit de sectoren landbouw,
horeca
en recreatie.
alvast
invullen.

Tijdvakken in 2022
Mkb-verklaring:

Bovendien zijn bedrijven waarin leren
en ontwikkelen vanzelfsprekend is
aantrekkelijker voor nieuw personeel.
Zo helpt het aanvragen van de SLIMsubsidie ondernemers hun bedrijf
weerbaar én toekomstbestendig te
maken.

In 2022 zijn er verschillende tijdvakken waarin
Hiermee verklaar je dat
ondernemingen de SLIM-regeling kunnen aanvragen:
jouw bedrijf een
• 1 t/m 31 maart aanvraagperiode mkb-ondernemingen.
middelgrote of kleine
• 1 t/m 30 juni aanvraagperiode samenwerkingsverbanden
onderneming is volgens
van ten minste twee mkb-ondernemingen.
de EU-definitie. Als je het
• 1 t/m 30 juni aanvraagperiode grootbedrijven uit de sectoren
stroomschema volgt, zie je
landbouw, horeca en recreatie.
of jouw bedrijf aan de
• 1 t/m 30 september aanvraagperiode mkb-ondernemingen
eisen van een mkbonderneming voldoet.
Kijk voor meer informatie op:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Activiteitenplan:

In deze verklaring geef je
de-minimisaan hoeveel de-minimis
steun je hebt ontvangen
in het huidige en in de
voorgaande twee
belastingjaren.

Hierin vertel je welke
subsidie je aanvraagt en
wat het beoogde resultaat
van de aanvraag is.

Stap 3 en 4 kan je 2 weken voor het door jouw gekozen tijdvak doorlopen.

Voordat je start met je aanvraag, bepaal je eerst het doel. Met welke reden vraag jij een SLIM-subsidie aan voor jouw bedrijf?
Wat wil je bereiken? De SLIM-subsidie helpt je dit doel te bereiken. De subsidie kan worden ingezet voor activiteiten gericht op het
versterken van een leerrijke werkomgeving. Dat zijn:

Doorlichting van de onderneming:
Onderzoek wat veranderingen op de arbeidsmarkt
betekenen voor jouw bedrijf én hoe je daarmee kunt
omgaan. Aan het einde van het traject heb je een
scholings- en ontwikkelplan waarmee je aan de slag kan.

Begroting:

In de begroting
geef je
Stap
6 – beoordeling
& inhoudelijke toetsing

aan welke activiteiten je
laat uitvoeren en tegen
welke kosten. In het
De SLIM-subsidie was vorig jaar erg populair. Als er dit jaar weer meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget beschikbaar is,
eerste tabblad staat
zal de volgorde van behandeling worden bepaald door loting. Let er goed op dat je je aanvraag volledig invult. Als je aanvraag
precies uitgelegd hoe
nog niet volledig is en je nog zaken moet aanpassen, belandt deze na de correcties achteraan in de rij. Het is dus belangrijk om
je dit formulier kan
een volledige aanvraag in te dienen.
invullen.
Na de loting wordt je aanvraag inhoudelijk getoetst. Vervolgens ontvang je binnen 18 weken bericht of de subsidie is toegekend
of afgewezen.

Deze documenten zijn ook buiten de tijdvakken beschikbaar via de pagina Bijlage en downloads van Uitvoering Van Beleid SZW.
Heb je de documenten ingevuld, dan kan je door naar de volgende stap: inloggen. Op deze pagina vind je ook een voorbeeld van
het e-formulier dat je nodig hebt bij je aanvraag.

Stap 1 – bepaal het doel

Stappenplan:
SLIM-subsidie
aanvragen voor
jouw bedrijf

De-minimisverklaring:

Stap 3 – inloggen op Uitvoering Van Beleid SZW

Stap 7 – verantwoorden
Is je aanvraag goedgekeurd, dan kan je aan de slag met jouw project. Na afloop van het project moet je binnen 22 weken de
einddeclaratie bij Uitvoering Van Beleid indienen. Op de pagina Bijlagen en downloads vind je een aantal sjablonen. Deze kan je
gebruiken voor je activiteitenverslag en het verzoek tot vaststelling van het subsidiebedrag.

Uitvoering Van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie.
Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvang je nadat de einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze
Vanaf twee weken voor het door jou gekozen tijdvak, kan je de SLIM-subsidie aanvragen. Je doet je aanvraag
op het geen voorschotten verstrekt.
subsidieregeling
Geeft inzicht in de vaardigheden en de toekomstige
subsidieportaal
loopbaanmogelijkheden van je medewerkers.
Het advies Mijn Uitvoering Van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.
. Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, maak dan eerst een account aan.
stimuleert medewerkers na te denken over
hun toekomst
en helpt ondernemers bij hun strategische planning en het
behouden van duurzaam inzetbaar personeel.

Loopbaan- en ontwikkeladvies:

Tot slot: slimme tips

Methodiek leren & ontwikkelen:

Praktijkleerplaatsen in de derde leerweg:

Een manier om leren en ontwikkelen in jouw onderneming
te stimuleren. Denk aan het opzetten van een systeem voor
ontwikkelgesprekken, een bedrijfsschool of het opschalen
en uitbreiden van huidige initiatieven. Of je medewerkers
een training of cursus laten volgen om hun kennis te
updaten. Met als doel: het versterken van een leerrijke
werkomgeving.

Een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde
• Houd er rekening mee dat de looptijd van het SLIM-traject 12 maanden voor mkb-ondernemingen en
urennorm of studieduur. Dit brengt veel flexibiliteit met
24 maanden voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven mag zijn.
zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met
• Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie.
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze
Log nu in op Uitvoering van Beleid SZW en ga naar de tab ‘Mijn regelingen’. Voeg daar de registratie toe Het
voorcontroleren
de SLIM-regeling.
www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.
of wijzigen van je gegevens kan via www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl
bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten. Daarnaast is de
Let op dat je je registreert voor het juiste type aanvrager. Nu ben je klaar om in het door jouw gekozen tijdvak SLIM-subsidie aan te
regeling aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte
vragen en ga je door naar stap 5: de aanvraag.
biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers
die al de nodige werkervaring hebben.

In de Menukaart SLIM kan je meer informatie vinden over de vier activiteiten waarvoor je subsidie kan aanvragen.
Zodra je weet wat je doel is en hoe dat te bereiken, kun je de door naar de volgende stap: de voorbereiding van je aanvraag.

szw_slim_stappenplan_a4_.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stap 4 – registreren voor aanvraag SLIM-subsidie
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A4 Menukaart

De SLIM-subsidie voor leren
& ontwikkelen in het mkb

4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf
Wat kun je met de SLIM-subsidie doen?
stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding
verder te
Waarom?
Wat?
ontwikkelen
In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie
kunt aanvragen. tijdens het werk
De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn
De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde
Om een beter beeld te krijgen van deze vier activiteiten, vind je hieronder verdere informatie.

van invloed op de benodigde kennis en
vaardigheden van werkenden. Daarom
op- of omscholing
vanvan
huidige
Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bijkan
hetbij-,
ontwikkelen
of invoeren
een
werknemers ofverder
juist vanwerkzoekenden
methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding
te ontwikkelen
hard
nodig
zijn.
Het
aanbieden
van
tijdens het werk. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is heteen
praktijkleerplaats
in je of
bedrijf
voor het
mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen
in te voeren
te bedenken.
behalen van een mbo-diploma, mboJe kunt denken aan de volgende activiteiten.
certificaat of praktijkverklaring in de
Wat?
derde leerweg kan dan een manier zijn
Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe adviseur
om hierin te voorzien.
vanenperiodieke
Leerrijke
Bedrijfsschool
in te schakelen om je bedrijf door teSysteem
laten lichten
een toekomstgericht
ontwikkelgesprekken
werkomgeving
opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct
Het
gesprek
tussen
de
Er
zijn
verschillende
methodieken
Bedrijven voelen de noodzaak om
mee aan de slag kan.
leidinggevende en de medewerker
personeel aan te trekken, te binden
te bedenken om een omgeving te
over
zijn ofinhaar
ontwikkeling
is van je
en duurzaam inzetbaar te houden.
creëren waar medewerkers op een
Een scholings- en ontwikkelplan geeft
inzicht
de huidige
structuur
belangrijk
voor het
creëren
van een
Dit kan bijvoorbeeld door aan te
laagdrempelige manier nieuwe
bedrijf, de kennis en vaardigheden van
je personeel
en de
(sectorale/regionale)
werkomgeving
waarin
leren
en
jezelf
sluiten bij een bestaande bedrijfsvaardigheden
kunnen
opdoen.
omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand
blijven
ontwikkelen,
volop
wordt
school of door zelf een bedrijfsvan zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering,
gestimuleerd.
Maar
het kanvoor
lastig
school op te richten, waar leren en
Hierbij kan worden gedacht aan:
robotisering en technologisering. Hierbij
is specifiek
aandacht
de
zijn als ondernemer
om te weten
werken worden gecombineerd. Zo
• Het ontwikkelen van een
verwachte benodigde kennis en vaardigheden
van medewerkers.
Het plan
hoe jedirect
dit gesprek
hetdebeste
het
kan je als ondernemer nieuwe en
e-learning programma;
bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf
mee aan
slag en
kan.
meest effectief kunt voeren. Je kunt
bestaande medewerkers een
• Het opzetten en implementeren
daarom
subsidie
aanvragen
voor
de
opleiding laten volgen en ondervan
een
kennisen
leerportaal;
Je kunt zelf kiezen door welke deskundige je je bedrijf laat doorlichten.
kosten van het invoeren van een
tussen mee laten werken in het
• Introductie van
periodiek ontwikkelgesprek. Denk
bedrijf.
leerambassadeurs en/of
hierbij aan een adviesgesprek met
bedrijfsambassadeurs.
een externe adviseur over hoe je een
dergelijk systeem het beste kan
invoeren in je bedrijf en over hoe dit
ontwikkelgesprek het beste kan
worden gevoerd.

1. Doorlichting van de onderneming
Waarom?
De veranderingen op de arbeidsmarkt
(denk aan steeds verdergaande
technologische mogelijkheden,
robotisering en digitalisering) kunnen
invloed hebben op de benodigde kennis,
vaardigheden en organisatie-structuur
van je bedrijf. Voor de strategische
planning van je bedrijf, kan het nuttig
zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk
te krijgen wat deze veranderingen
betekenen voor je organisatie en je
medewerkers.

Subsidiabele
activiteiten
van de
SLIM-subsidie

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen

DeWaarom?
SLIM-subsidie heeft alsWat?
Om een leerrijke werkomgeving te
Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een
doel
om leren en ontwikkelen
creëren is het belangrijk om aandacht te
traject tussen een loopbaanadviseurVoor
en een
medewerker.
In dit traject
dergelijke
initiatieven
kan je wordt
als ondernemer een subsidieverzoek indienen.
hebben
voor
de
loopbaan
van
je
in personeel.
het mkb
vanzelfsprekendgekeken
te naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief
Welke wensen, ambities en
daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten
maken.
Dit
betekent
dat in van
deje medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige
mogelijkheden
hebben
je medewerkers?
Hoe verhoudt dit zich tot de
loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- of
Let op:
onderneming
aandacht
is
voor
arbeidsmarkt? Om op deze vragen een
ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun
te krijgen, kan je alsvan het bedrijf
toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van
Je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten,
deantwoord
ontwikkeling
ondernemer subsidie ontvangen om
medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning
maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de
enloopbaan
de medewerkers.
of ontwikkeladviezen te
van je bedrijf.
onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken.
verkrijgen voor de medewerkers in je
organisatie.

Je kunt de adviseur zelf kiezen indien voldaan wordt aan de gestelde eisen. Zie
hiervoor artikel 4a van de regeling.
regeling

Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het
bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg
(zie punt 4 voor verdere uitleg).

urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een
mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich
Mkb-ondernemingen
Voor wie?
mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op
de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten.
Daarnaast is de regeling aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte
biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige
*
(max): €25.000.
Wat Als
zijnondernemer kun• Subsidiebedrag
werkervaring hebben.
je een tegemoetkoming
krijgen
• Eigen bijdrage: de subsidie
voorwaarden?
in de kosten die jede
maakt
voor het bieden van een praktijkleerplaats.
bedraagt voor het klein mkb 80%
en middelgroot mkb 60% van de
Voor meer informatie over leren en werkensubsidiale
in het mbo,
kijk op:
kosten.
• Looptijd: maximaal 12 maanden en
www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/
start de dag na dagtekening van het
werkwijzer-leren-en-werken-het-mbo
besluit tot verlening van de subsidie.

Samenwerkingsverbanden
tussen ten minste twee mkb-ondermkb-onder
nemingen.

Grootbedrijven uit
de landbouw-, horeca
of recreatie-sector

• Maximale subsidie: €500.000,
per samenwerkingspartner
maximaal €200.000.
• Eigen bijdrage: de subsidie
bedraagt 60% van de
subsidiabele kosten.
• Looptijd: maximaal 24 maanden en
start de dag na dagtekening van het
besluit tot verlening van de subsidie.

• Maximale subsidie: €200.000.
Uitzondering: voor landbouwbedrijven maximaal €20.000.
• Eigen bijdrage: de subsidie
bedraagt 60% van de subsidiabele
kosten.
• Looptijd: maximaal 24 maanden
en start de dag na dagtekening
van het besluit tot verlening van
de subsidie.

Van 1 t/m 30 juni 2022.

Van 1 t/m 30 juni 2022.

Wanneer kan ik
de subsidie
aanvragen?

Van 1 t/m 31 maart 2022
en 1 t/m 30 september 2022

Hoe vraag ik
de subsidie aan?

1. Registreer je als aanvrager op www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl
2. Ga naar ‘Mijn regelingen’ en voeg de registratie toe.
3. Vul de bijlagen in.
4. Klik op ‘Afronden’.

Hoe wordt
mijn aanvraag
beoordeeld?

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget.
Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde.

* Uitzonderingen zijn van toepassing en deze zijn te vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria

Meer weten over de
SLIM-subsidie?
Of wil je weten of jij voor deze subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

szw_slim_menukaart_a4.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om via de
Subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming krijgen
in de kosten die je als werkgever maakt voor het bieden van
een bbl-traject (leren en werken).
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Offline middelen
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Poster
Beschikbaar:
A4 ( 210 x 297 mm )
Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR,
posters en print (geen billboards/abri’s).
Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.

Speciaal voor de ontwikkeling
in het mkb: de SLIM-regeling

De manier waarop we werken, verandert. Ook in het mkb. Voor de werkgever is het
daarom belangrijk dat zijn werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen.
De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: De SLIM-regeling.

szw_slim_poster_a4.pdf

A4

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kijk op hoewerktnederland.nl
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Print
Beschikbaar:
A4 ( 210 x 297 mm )
Speciaal voor de ontwikkeling
in het mkb: de SLIM-regeling

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden
gebruikt in Nederland t/m 20 februari 2023 t.b.v. social, online en PR,
posters en print (geen billboards/abri’s).

De manier waarop we werken, verandert.Ook in het mkb.
Voor de werkgever is het daarom belangrijk dat zijn
werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen.
De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling
speciaal voor het mkb: De SLIM-regeling.
Kijk voor meer informatie op hoewerktnederland.nl

szw_slim_print_a4.pdf

A4

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
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Contactpagina
Vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arthur van den Noort , Directie Communicatie
kvdnoort@minszw.nl
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