
DIT IS SLIM

www.sigmapersoneel.nl

Tot 80% subsidie voor leren en 
ontwikkelen in het mkb.



SLIM-subsidieregeling 

Als ondernemer wil je het beste uit je 
medewerkers halen, nu en in de toekomst. 
Hiervoor is het van belang om medewerkers 
te stimuleren tot leren en ontwikkelen. Sigma 
Personeelsdiensten ondersteunt je graag bij 
het versterken van de personeelsontwikkeling 
in jouw organisatie. Dankzij de SLIM-
subsidieregeling is dit nu extra aantrekkelijk. 
Via deze subsidie kun je namelijk tot wel 80% 
van de advieskosten gesubsidieerd krijgen. 
De aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 31 
maart 2022, wees er dus op tijd bij!



Sigma SLIM

De SLIM-subsidieregeling in het kort
Om personeelsontwikkeling binnen het MKB te 
stimuleren kunnen investeringen die je hierin doet in 
2022 in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie

• Bij een kleine onderneming is de subsidie 80% van 
de subsidiabele kosten, met een minimum van € 
5.000,- aan kosten (€ 4.000,- subsidie) en maximaal 
€ 24.999,- aan subsidie. 

• Bij een middelgrote onderneming is de subsidie 
60% van de subsidiabele kosten, met een 
minimum van € 5.000,- aan kosten (€ 3.000,- 
subsidie) en maximaal € 24.999,- aan subsidie. 

• Opleidingskosten vallen buiten de 
subsidieregeling. 

• Activiteiten moeten binnen 3 maanden na 
toekenning van de subsidie starten.

Ons SLIM-aanbod
Vanuit ons SLIM-aanbod verzorgen wij voor jou de 
subsidie-aanvraag. Door onze samenwerking met 
OAZ subsidieadvies vergroten we daarbij de kans 
op toekenning van de subsidie. Als Sigma hebben 
we een  speciaal programma opgesteld dat aansluit 
op de doelstellingen van de SLIM-regeling. Met ons 
programma ondersteunen wij je onder andere met:

• Functiestructuur en -profielen met competenties 
die aansluiten bij uw ondernemingsvisie. 

• Personeelsgesprekkencyclus waarin de 
ontwikkeling van uw personeel centraal staat. 

• Handvatten bieden voor leidinggevenden om 
ontwikkeling bij personeel te stimuleren. 

• Het opstellen of actualiseren van het opleidings- 
ontwikkelingsplan.

 
Conform de SLIM-doelstelling inventariseren wij wat 
de huidige situatie is rondom deze onderwerpen en 
welke wensen er vanuit personeel en directie zijn. 
Vervolgens werken we samen met jou om deze 
wensen in jouw onderneming te implementeren. 

Zo wordt personeelsontwikkeling op een effectieve 
manier geborgd in jouw onderneming. Tot slot 
evalueren we of de nieuwe structuur ook het 
gewenste effect heeft om zo personeelsontwikkeling 
naar een hoger niveau te brengen.

Duurzaam resultaat
Ondernemingen met +/- 10 tot 80 medewerkers 
hebben structuur en duidelijkheid nodig 
rondom personeelsontwikkeling om te kunnen 
groeien. Het aanpakken en verbeteren van 
personeelsontwikkeling binnen een onderneming 
leidt niet alleen tot beter functionerend personeel, 
maar ook tot een hogere tevredenheid. Personeel 
dat uitgedaagd wordt, goed op de hoogte is van 
de gewenste ontwikkeling en regelmatig hierover 
in gesprek gaat zal met meer energie een bijdrage 
leveren aan het bedrijf.

Wees er snel bij!
Wil je aan de slag met personeelsontwikkeling? Dan 
is dit het moment!

Vul het contactformulier in op www.sigmapersoneel.
nl/slim. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
je op om de wensen en mogelijkheden te bespreken. 
De aanvraagperiode voor de subiside loop van 1 tot 
en met 31 maart 2022. Wees er dus op tijd bij! 

Meer info over de regeling:

Meer informatie over de regeling vind je 
via de onderstaande links:

•	 Informatie vanuit het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

•	 Veel gestelde vragen en antwoorden

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
http://www.oazsubsidie.nl
http://www.sigmapersoneel.nl/slim-subsidieregeling/
http://www.sigmapersoneel.nl/slim-subsidieregeling/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/documenten/publicaties/subsidies/slim/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-slim-regeling


Over Sigma Personeelsdiensten

Sigma Personeelsdiensten helpt werkgevers te 
excelleren in effectief werkgeverschap. Vanuit 
onze full-service dienstverlening ondersteunen, 
ontzorgen en adviseren we op elk gebied waarin een 
organisatie is verbonden met personeel. Dit doen we 
met een team van specialisten, op een persoonlijke 
en vooruitstrevende manier. Met vijf vestigingen in 
Zuidwest-Nederland zijn we altijd dichtbij. Of je nu 
één of honderden medewerkers in dienst hebt, we 
zijn je graag van dienst.

Al je personeelszaken, gewoon goed geregeld. Want 
focus op je personeel loont!

www.sigmapersoneel.nl

linkedin.com/sigma-personeelsdiensten facebook.com/sigma-personeelsdiensten

twitter.com/sigma-personeelsdiensten

Wil je meer informatie over 
ons SLIM-aanbod? Ga dan 
naar sigmapersoneel.nl/slim/
en neem contact met ons op!

http://linkedin.com/company/sigma-personeelsdiensten
http://facebook.com/sigma-personeelsdiensten
http://twitter.com/sigma-personeelsdiensten

