
Loopbaan- en ontwikkeladviezen
100 % vergoed door MKB SLIM-subsidie!

In maart 2023 kan er weer subsidie aangevraagd worden vanuit de SLIM regeling. Hiermee kan je o.a.
medewerkers loopbaan- en ontwikkeladviezen bieden. We hebben de afgelopen jaren in meer dan 30
SLIM trajecten ervaren dat er veel vraag naar loopbaan en ontwikkeladvies is in Nederland. 

Wil jij werken aan een veerkrachtige organisatie met medewerkers die bewust aan de slag gaan met
hun loopbaan, wij doen en denken graag met je mee. Een 'leven lang leren’ is een initiatief van de
overheid, om volwassenen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, zodat hun vaardigheden blijven
aansluiten op een veranderende arbeidsmarkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
stelt vanaf 2020 €48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en
ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: MKB. 

Wil je een leerrijke werkomgeving in je bedrijf creëren, dan is het belangrijk dat je aandacht hebt voor
de loopbaanwensen, ambities en mogelijkheden van je medewerkers. 

De SLIM-subsidie geeft je daarbij 100 % vergoeding om een extern deskundige adviseur in te zetten om
met maximaal 35 medewerkers 4 uur loopbaan- en ontwikkeladviezen te voeren. 
Wil je investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van je medewerkers en dus in je onderneming?
Dan mag je subsidie Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het MKB niet missen!

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang. Inzicht is de eerste stap naar verandering.



SLIM-subsidieregeling  
Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Voorwaarden, MKB onderneming
Subsidiebedrag max: 24.999,00 (minimaal 5.000
euro)
Per subsidieverlening kan er voor maximaal 35
medewerkers subsidie voor de
ontwikkelgesprekken worden aangevraagd. Per
medewerker € 700,00. 
100 % subsidie van loopbaan- en
ontwikkeladviezen

80 % van het bedrag voor een klein bedrijf
Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-
jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een
balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.

60 % van het bedrag voor een middelgroot bedrijf
Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een
jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een
jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43
miljoen euro.

Looptijd, maximaal 12 maanden na toekenning

De voorwaarden voor subsidieverlening 
Loopbaan- en ontwikkeladviezen:

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.

Indien gewenst overige onderdelen: 

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan
van het personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben de medewerkers? Hoe verhoudt
dit zich tot de arbeidsmarkt? Hoe kunnen leidinggevenden hier samen met de medewerkers op
inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan de ondernemer subsidie ontvangen om
loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in de organisatie.

Wat is het voordeel?

Een loonbaan- of ontwikkeladvies stimuleert je
werknemers om actief na te denken over hun
toekomst. Dat houdt niet alleen je medewerkers
scherp, het helpt jou als ondernemer ook bij het vitaal
houden van je organisatie.

Hoe werkt het?

Een loopbaan- of ontwikkeladvies maakt de
competenties, vaardigheden en kwaliteiten van je
medewerker inzichtelijk en brengt zijn of haar
loopbaanmogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart. 
Je start een advies met een traject tussen een
loopbaanadviseur en een medewerker. Samen
nemen ze de huidige werkzaamheden onder de loep
en schetsen ze het toekomstperspectief van de
medewerker. De loopbaanadviseur brengt vervolgens
de competenties en kwaliteiten van de medewerker in
kaart en verbindt ze met mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. 

Per medewerker zullen er in het subsidietermijn 2 tot
3 loopbaan- en ontwikkeladviezen plaatsvinden.
Totaal 4 uur per medewerker. 

 
 



Wat kunnen wij voor je betekenen?

We maken een offerte ‘Loopbaan- en
ontwikkeladviezen’ op maat voor de organisatie. In
overleg stellen we de aanvraag op, dienen deze
aanvraag in en bewaken het aanvraag proces. 
Wanneer jouw subsidieaanvraag is goedgekeurd
helpen we je bij de administratie en maken wij in
overleg het voortgangsverslag en de
einddeclaratie. 

KIKI verzorgt het traject en de subsidie aanvraag,
zodat jouw kostbare tijd kan worden besteed aan
het laten bloeien van de organisatie. Wanneer de
subsidie niet wordt toegekend in dit termijn, dan
heb je geen kosten en dienen wij de aanvraag de
volgende periode opnieuw voor je in.

Wil je meer informatie of een offerte op maat
aanvragen? Ga naar onze website: 
www.kiki-s.nl/slimsubsidie

*Educatie en onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW i.v.m.
CRKBO registratie

Een werkgever met oog voor de werknemers
Een extern coach die tijd heeft en neemt voor
iedere medewerker 
Een goede werksfeer 
Externe deskundige ondersteuning 
Medewerkers in zicht
Klaar voor de toekomst

Wat levert het op?

Traject voor ieder MKB
'Loopbaan- en Ontwikkeladviezen'
Groei is geen strategie, het is een resultaat. Door de medewerkers te laten groeien, zal de
organisatie bloeien. Tijdens dit 100 % gesubsidieerde traject kijken we gezamenlijk naar het hele
plaatje en inventariseren wij de ontwikkel- en opleidingsbehoeften binnen de organisatie. Samen
bespreken we de visie op 'Een leven lang leren' in de organisatie en maken we een op de
organisatie afgestemd traject.



In de trainingen en workshops van KIKI draait het niet alleen om de mensen en om vakkennis. Ook de
ontwikkeling als vakbekwame medewerker is een belangrijk aspect. Wij houden onze deelnemers
regelmatig een spiegel voor. Hoe zie jij jezelf? Ben je tevreden met wat je ziet? Wil je iets veranderen? Zo
ja, hoe? Niet alleen de organisatie plukt daar de vruchten van, ook jij als mens. Je bent goed zoals je bent
en er is altijd ruimte om te groeien. Niet vanuit het gevoel dat je incompleet bent, juist omdat je je talenten
nog beter wilt benutten. 

Door de medewerkers te laten groeien, zal de organisatie bloeien. Bij KIKI kijken we naar het hele plaatje
en hiermee inventariseren wij de ontwikkel- en opleidingsbehoeften binnen een organisatie. Onze
trainingen, workshops en coaching zijn een combinatie van het lezen van de mensen, effectief
communiceren en persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen de trainingen en coaching in-company en in ons
trainingsinstituut in Midden-Nederland. 

Kijk voor uitgebreide informatie op www.kiki-s.nl/slim-subsidie
Heb je vragen of wil je een 'Laat je talenten bloeien' voorstel op maat? 
Mail of bel ons! info@kiki-s.nl / 033-7110695  
 

Over KIKI Training & Coaching 
KIKI Training & Coaching is aangesloten bij de CRKBO en NRTO (btw-vrijstelling trainingen).
De KIKI-trainers zijn allen IKK-gecertificeerde pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers. De trainingsuren
kunnen dan ook worden meegenomen in het coachplan en het scholingsplan. Kijk voor uitgebreide informatie
over onze trainingen op www.kiki-s.nl. Heb je vragen of wil je een voorstel op maat? Mail of bel ons.

KIKI Trainings- en Kennisinstituut, Bunschoten-Spakenburg, 033-7110695    -    info@kiki-s.nl  -  www.kiki-s.nl

KIKI Training & Coaching
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