Subsidie voor leren en
ontwikkelen in het mkb!
SLIM-regeling
Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-regeling:
1 – 30 september 2020
Voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in hun bedrijf

Subsidiabel zijn de interne loonkosten en het inhuren van

kunnen mkb-ondernemers vanaf 1 september 2020 opnieuw

externe deskundigen voor het uitvoeren van de subsidiabele

subsidie aanvragen via de SLIM-regeling. Zij kunnen tot

activiteiten. Daarnaast ontvangen ondernemers nog een

€ 25.000 subsidie ontvangen voor bijvoorbeeld het in kaart

subsidieopslag van 15%.

brengen van de scholingsbehoefte van hun personeel, het
opstellen van ontwikkelplannen en loopbaanadviezen. Tevens

Berenschot kan u helpen met zowel het aanvragen van de

kunnen mkb-ondernemers subsidie ontvangen voor het

subsidie als de invulling ervan. Indien u gebruik maakt van onze

introduceren van nieuwe methodes die werknemers in het

diensten zoals weergegeven in de menukaart met subsidiabele

bedrijf stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Voorbeelden

activiteiten, vragen wij de subsidie gratis voor u aan.

hiervan zijn het ontwikkelen van een e-learningprogramma en
het oprichten van een Academy.

Menukaart subsidiabele activiteiten Berenschot
WAT?

OMSCHRIJVING

INDICATIE VAN
UW PRIJS MET
60% SUBSIDIE*

Strategische
personeels
planning

Samen met u brengen we de interne en externe ontwikkelingen in kaart plus de
impact van deze ontwikkelingen op de benodigde competenties en uw toekomstige
personeelsbehoefte. Op basis hiervan bepalen we met elkaar welke acties nodig zijn
om tot een optimale en duurzame personele bezetting te komen, nu en in de toekomst.

€ 4.000 - € 12.000
(van basistraining
tot aan volledig
traject)

Skillsmatrix

In overleg met u ontwikkelen wij een digitale tool op maat waarmee u de personele
bezetting op alle taken binnen één of meerdere afdelingen van uw organisatie in
beeld krijgt en kunt monitoren. De inzichten die dat oplevert, kunt u gebruiken bij
de werving van nieuwe medewerkers en de doorstroom en ontwikkeling van het
huidige personeel. We instrueren uw leidinggevenden in het gebruik van de tool en
zorgen voor een praktische handleiding.

€ 6.000

(Online)
assessments

Welke kwaliteiten, ontwikkelpunten en potentieel hebben uw medewerkers? En
hoe kan dat talent het beste benut worden? Onze (online) assessments geven
u een glashelder beeld van hoe iemands kwaliteiten uw onderneming optimaal
kunnen versterken en helpen medewerkers de regie te pakken over hun eigen
ontwikkeling. Zo komt u tot duurzame keuzes op het gebied van ontwikkel- en
selectievraagstukken.

€ 80 - € 800 per
medewerker
(online
assessment tot
aan uitgebreid live
assessment)

Dialoogspel leren
en ontwikkelen

Wat betekenen leren en ontwikkelen voor uw onderneming? Door het spelen van
ons dialoogspel krijgt u een beeld van de belangrijkste ontwikkeluitdagingen voor uw
organisatie en bruikbare methoden om hiermee aan de slag te gaan. De uitkomsten zetten
wij voor u in een verslag dat u kunt gebruiken als basis voor een strategisch ontwikkelplan.

€ 1.500

My Futureloopbaancoaching

Welke (verborgen) eigenschappen, talenten, drijfveren en ambities hebben uw
medewerkers? Hoe kunnen zij die optimaal laten aansluiten op hun baan? Ons My
Future-programma draagt bij aan proactief loopbaangedrag, met als gevolg dat uw
medewerkers beter kunnen omgaan met veranderingen, meer loopbaansucces
hebben en werk vinden binnen en buiten uw bedrijf dat goed bij hen past.

€ 1.200 - € 3.600
per medewerker

Strategisch
opleidingsplan

In dit leertraject begeleiden wij u in een viertal sessies bij het opstellen van een
strategisch ontwikkelplan. We staan stil bij de belangrijkste ontwikkelingen en uw visie
op leren en ontwikkelen. Vervolgens onderzoeken we de leerbehoefte die volgt uit de
ontwikkelingen om daarna tot passende interventies te komen die we vertalen naar een
actieplan voor de komende twee à drie jaar. In de laatste sessie werken we het actieplan
samen met u uit in een implementatieplan met concrete acties, planning en begroting.

€ 4.000

Intervisie

Wilt u onderling leren en kennisuitwisseling binnen uw organisatie stimuleren?
Wij kunnen u helpen door intervisie sessies binnen uw bedrijf te organiseren en
begeleiden. Zo stelt u uw medewerkers in staat op gelijkwaardige basis van elkaar
te leren over zowel vakinhoudelijke kwesties als over hun persoonlijk functioneren.

€ 450 per sessie

Digitaal leren

Digitaal leren is een effectieve en flexibele manier van leren in een organisatie.
Wij kunnen uw leeraanbod digitaliseren en omzetten in webinars of e-learnings.

€ 2.000
per opleiding

Academy

Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen en opzetten van een Academy binnen uw bedrijf, een platform voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van een samenhangend geheel aan opleidingen en leerprogramma’s. Dit stelt uw medewerkers in staat
zich een leven lang te ontwikkelen. Bovendien kunt u als ondernemer zo op maat invulling geven aan de benodigde competenties voor uw toekomstbestendige organisatie.

€ 19.800

Wilt u meer weten over de SLIM-subsidiemogelijkheden en
de diensten van Berenschot? Neem dan contact op met Laura
Keijzer (l.keijzer@berenschot.nl of 06-5758 5732) of Martijn
Röfekamp (m.rofekamp@berenschot.nl of 06-5114 9604).
Of bekijk ons webinar.

*

Prijzen zijn gebaseerd op een raming van onze advieskosten en een
subsidiepercentage van 60% voor middelgrote bedrijven tot 250
medewerkers. Voor kleine bedrijven tot 50 medewerkers bedraagt
het subsidiepercentage zelfs 80% van de kosten. De prijsindicatie
is onder voorbehoud van een positieve subsidiebeschikking. Aan
de prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze
website voor alle subsidievoorwaarden.
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