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Lieske ten Tammen | HR manager ontwikkelt zich al jaren door Noloc.

‘Voor optimale besteding   
 van de SLIM-subsidie kies  
 ik voor een Noloc erkend   
 loopbaanprofessional’

Jaar

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb  
vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is 
voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen?
In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer  
een subsidie kunt aanvragen. Om een beter beeld te krijgen van deze vier  
activiteiten, vind je hieronder verdere informatie.
 
1. Doorlichting van de onderneming.
2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen.
3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert
 hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 
 tijdens het werk.
4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.



‘De Noloc erkend 
  loopbaanprofessional haalt   
  meer uit de SLIM-subsidie’

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 

www.noloc.nl
Jaar

Mkb-ondernemingen
Samenwerkings- verbanden 

tussen  ten minste twee 
mkb- ondernemingen.

Grootbedrijven uit  
de landbouw-, horeca- 

of recreatie-sector

• Subsidiebedrag 
    (max): €24.999.*
• Eigen bijdrage: de  
 subsidie bedraagt  
 voor het klein mkb  
 80% en middelgroot  
 mkb 60% van de 
 subsidiale kosten.
• Looptijd: maximaal  
 12 maanden en  
 moet binnen drie  
 maanden na 
 toekenning starten.

• Maximale subsidie:  
 500.000, per samen-
 werkingspartner 
 maximaal €200.000.
• Eigen bijdrage: 
 de subsidie bedraagt 60%  
 van de subsidiabele 
 kosten.
• Looptijd: maximaal 
 24 maanden en moet  
 binnen drie maanden na  
 toekenning starten.

• Maximale subsidie: € 
 200.000. Uitzondering:  
 voor landbouw-  
 bedrijven maximaal € 
 20.000.
• Eigen bijdrage: de  
 subsidie bedraagt  
 60% van de 
 subsidiabele kosten.
• Looptijd: maximaal 
 24 maanden en moet  
 binnen drie maanden  
 na toekenning starten.

Van 2 maart t/m 31 maart 
2020 en van 1 september 
t/m 30 september 2020.

Van 1 april t/m 30 juni 2020. Van 1 april t/m 30 juni 
2020.

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’.

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.

Voor wie?

Wat zijn de 
voorwaarden?

Wanneer kan ik 
de subsidie 
aanvragen?

Hoe vraag ik de 
subsidie aan?

Hoe wordt  
mijn aanvraag 
beoordeeld?

*Uitzonderingen zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 


