
LAAT
TALENT
SLIM
RENDEREN
DE SLIM SUBSIDIE STELT MKB-ONDERNEMINGEN
IN STAAT TE WERKEN AAN PERSONEELSBELEID,
OPLEIDING EN ONTWIKKELING. 

www.triplebalance.nl

 WEET JIJ AL WAAR  JIJ DIT
MOOIE INITIATIEF VOOR

GAAT INZETTEN?

Ons team van specialisten denkt graag met je
mee over de invulling en neemt desgewenst de

subsidie aanvraag van je over!
 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

E: info@triplebalance.nl 
T: 31 (0) 6 41 36 98 54

Het in beeld brengen van de ontwikkel- en
opleidingsbehoeften binnen jouw organisatie.

Het aanbieden van loopbaan- en ontwikkeladvies aan
je medewerkers. 

Het implementeren van initiatieven die medewerkers
stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen.

Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde
leerweg.

WAAR KAN IK DE SLIM
SUBSIDIE VOOR
KRIJGEN?

HOEVEEL SUBSIDIE
KAN IK KRIJGEN?
Er zijn verschillende voorwaarden, maar
grofweg komt het hier op neer: 

MOGELIJKHEDEN
BINNEN SLIM
      

Een integraal Talent Management Programma

Een leer-en-ontwikkel traject voor al je medewerkers

Een training/workshop programma om bijv.
samenwerken en zelf-organisatie te verbeteren

Initiatieven omtrent feedback geven, beoordelen
en/of transparant belonen

Tijdelijke inzet van een HR-specialist om extra
aandacht te geven aan medewerkers

https://www.triplebalance.nl/contact/
http://www.triplebalance.nl/contact
http://www.triplebalance.nl/contact
tel:+31620313813
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Om een beter beeld te krijgen heeft de overheid een  menukaart
gemaakt waarin verdere informatie is opgenomen.
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