
 
   

  
 

 
 
 

 

COMPLETE AANVRAAG SLIM SUBSIDIE 
PERIODE: ZIE TRIPLEBALANCE.NL/SLIM 

HOE ZIET EEN VOLLEDIGE AANVRAAG ERUIT? 

STAP 1 – MAAK EEN ACCOUNT AAN 

Dit kan vanaf opening tijdvak (vanaf de 1e van de maand). Hiervoor ga je naar het e-portaal van 
Uitvoering van Beleid: https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/ 

Indien je nog geen account heeft maak je eerst een account aan. Als je al een account hebt, kun je 
inloggen en naar de tab ‘mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM. 
Let op dat je je registreert voor het juiste type regeling. (kies: Stimuleringsregeling Leren In MKB 
(SLIM)). 

STAP 2 - VUL HET E-FORMULIER IN 

Vul het e-formulier voor de aanvraag in. Het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van 
het tijdvak in te vullen op het e-portaal. Via deze link kun je een voorbeeld zien van een ingevuld e-
formulier: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/bijlagen-en-
downloads 

Tips: 

o Vul eerst de MKB verklaring in om te bepalen of jouw organisatie een kleine of middelgrote 
onderneming is. Vul dan Stap 1 in van het e-formulier. 

o Bij stap 2 van het e-formulier geef je de naam op van het SLIM traject (initiatiefnaam). Verzin 
een initiatiefnaam die recht doet aan de ontwikkeling van jouw mensen. Je kunt dan denken 
aan; “Ontwikkel en HR advies” of “methode leren en ontwikkelen” 

o De initiatiefperiode is 1 jaar dus vul bij stap 2 dit correct in. Een tip is om de startdatum ca. 2 
maanden na het sluiten van het aanvraagtijdvak te laten ingaan. Het duurt namelijk ca. 8 
weken voordat er bericht is of de subsidie is gegund. 

o Bij stap 5 vul je de activiteiten in die tijdens de initiatiefperiode uitgevoerd gaan worden. Het 
is handig om eerst de begroting en het activiteitenplan ingevuld te hebben (tips bij stap 6) 
alvorens je stap 5 gaat invullen. Er is maximaal €24.999 subsidie te krijgen voor MKB. De 
begroting kan daarom tot maximaal €31.248 gaan, waarvan dan 80% vergoed wordt voor 
een mkb kleinbedrijf.  
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o Noem bij Stap 5 ook de externe partijen die de uitvoering verzorgen. Dit kunnen diverse 
partijen zijn. Bijvoorbeeld een externe uitvoerder voor de loopbaanadviezen en een 
uitvoerder voor het doorlichten van de onderneming. Handig is om een uitvoerder te kiezen 
die het hele SLIM traject kan invullen en daarmee ook kan ondersteunen bij de financiële 
verantwoording achteraf. Ons advies is om een externe uitvoerder te kiezen die expertise 
heeft op het gebied van competentiemanagement alsook op het gebied van ontwikkeling 
en cultuurverandering zodat er een integraal traject geïmplementeerd kan worden en er 
ook daadwerkelijk resultaat komt. 

o Ook is het van belang dat de bankgegevens kloppen bij de tekenbevoegde van jouw 
organisatie. En dat dit ook het banknummer is waarvandaan de facturen betaalt gaan 
worden voor het SLIM traject naar de externe uitvoerder. De bankrekening is dus dezelfde 
waar de betalingen mee gedaan worden alsook de rekening waar de subsidie op gestort gaat 
worden.  

STAP 3 - VUL DE MKB VERKLARING IN  

Middels dit formulier wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming is. Het formulier omvat 
een beslisboom die vaststelt tot welk type (klein of middelgrote onderneming) bedrijf de 
onderneming behoort. Vul de verklaring ondertekend in en upload deze in het subsidieportaal. Via 
deze link kun je de MKB verklaring downloaden: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-
en-regelingen/slim/bijlagen-en-downloads 

Tip: Vul het aantal medewerkers in dat overeenkomt met het laatst afgesloten boekjaar.  

STAP 4 - VUL DE DE-MINIMISVERKLARING IN 

Bij de aanvraag dient een de-minimisverklaring ingevuld te worden. Doel van dit formulier is om vast 
te stellen dat er geen andere subsidies verleend zijn die raakvlakken hebben met de SLIM subsidie. 
Via deze link kun je de de-minimisverklaring downloaden: 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/bijlagen-en-downloads 

Tip: Bedrijven die gebruik maken van de WBSO subsidie: deze kan naast de SLIM subsidie lopen. 

STAP 5 - EEN VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE INITIATIEVEN MIDDELS HET 
ACTIVITEITENPLAN 

Via deze link kun je de template activiteitenplan downloaden: 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/bijlagen-en-downloads 

Gebruik de template activiteitenplan om inhoud en beoogde resultaten te beschrijven van de 
geplande initiatieven. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de geplande initiatieven.  

Tips: 

o Voor activiteit A (doorlichting van de onderneming) volstaat ook het opstellen en/of 
reviewen van de competentieprofielen. Door de competentieprofielen te toetsen aan de 
huidige strategische doelstellingen ontstaat er een helder beeld wat er van de medewerkers 
wordt verwacht. De competenties kunnen dan vervolgens gematcht worden aan de talenten 
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van de medewerkers. Zo ontstaat er een helder beeld van het ontwikkelpotentieel en kan 
een ontwikkelplan worden opgesteld. 

o Voor activiteit B (verkrijgen loopbaan- of ontwikkeladvies) volstaat het om 
ontwikkelassessments of loopbaanadvies in te kopen. Het bedrag wat geaccepteerd wordt is 
€700 excl. BTW per medewerker. Bepaal hoeveel medewerkers er mee kunnen doen voor 
het beoogde subsidiebedrag. De ontwikkelassessments kunnen het best worden uitgevoerd 
met een tool als TMA (Talent Motivatie Analyse) omdat TMA een koppeling kan maken naar 
de competentiekant en daarmee ook een match-rapportage kan geven en de mate van 
ontwikkelbaarheid op een competentie inzichtelijk maakt. Zoek daarom de samenwerking 
met een gekwalificeerde TMA partner. 

o Voor activiteit C (invoeren methode ‘leven lang ontwikkelen’) is het invoeren van een 
gesprekscyclus gericht op feedback en ontwikkeldoelen een geaccepteerde activiteit. Je kunt 
daarbij denken aan het implementeren van tools als ‘Dialog’.  

STAP 6 - EEN BEGROTINGSOVERZICHT MET ALLE KOSTEN VOOR DE GEPLANDE 
INITIATIEVEN 

Som alle activiteiten en de respectievelijke kosten op in de begroting. Geef daarnaast aan welke 
kosten onder welke soort initiatieven vallen binnen de SLIM-regeling. Via deze link kun je de 
template begroting downloaden: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/slim/bijlagen-en-downloads 

Tips:  

o Met ca. 44 uur voor activiteit A is er voldoende ruimte om te komen tot ca. 10 meest 
essentiële competentieprofielen.  

o Implementatieworkshops zijn subsidiabel. Trainen en opleiden niet.  
o Een ontwikkelassessment zonder follow-up in een gesprekscyclus heeft niet zoveel zin. Dus 

het invoeren van activiteit C is nodig voor de borging.  

 

DE SUBSIDIEAANVRAAG LIEVER UITBESTEDEN? WE NEMEN HET AANVRAAG PROCES GRAAG VAN JE 
OVER EN DENKEN MET JE MEE OVER EEN WAARDEVOLLE INVULLING! MEER WETEN? 
NEEM CONTACT MET ONS OP (INFO@TRIPLEBALANCE.NL). 
 
NB: WACHT NIET TE LANG! HET TIJDVAK IS VANAF DE 1E VAN DE MAAND OPEN EN DAN HEBBEN 
WE SLECHTS 30 DAGEN OM DE AANVRAAG IN TE DIENEN. DOOR ONZE ERVARING MET HET 
INDIENEN VAN DE AANVRAAG KUNNEN WE SNEL SCHAKELEN EN SAMEN VERKENNEN WELKE 
BEHOEFTEN ER ZIJN EN DE MOGELIJKE INVULLING VAN DE SUBSIDIE VERZORGEN. 


