
Speciaal voor het MKB biedt de regering in maart een forse 
subsidie aan tot wel 80%.
“Als kabinet willen wij dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkbare leven.  
Dat moet vanzelfsprekend worden. Wij zien dat MKB bedrijven en seizoensgebonden sectoren  
moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan”. Daarom gaat het kabinet u een handje helpen.

De subsidie geeft uw medewerkers de kans om aan de slag te gaan met: 

DIT Perspectief biedt een totaalaanpak voor 
duurzame inzetbaarheid. Met onder andere  
een eenvoudige en complete app en een 
passend aanbod voor elke medewerker.

Met deze aanpak hebben medewerkers alles  
wat ze nodig hebben. De app geeft inzicht in  
de behoeften met passende oplossingen.  
De persoonlijke inzetbaarheidscoach helpt ze 
met het maken van een keuze en een plan van 
aanpak. Zo kunnen ze gelijk aan de slag en 
krijgen ze inzicht in hun ontwikkeling.  

Inzicht > Persoonlijke aanpak > Activatie

Een werkgever met oog voor loopbaan, leren en werkgeluk? 

Dat gun je iedere medewerker!

Loopbaan

Loopbaan

Werk/privé balans

Werk/privé balans

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

Gezondheid

Gezondheid

Aanvrager Subsidie % Minimale subsidie Maximale subsidie

Kleine onderneming  
(0-50 medewerkers)

80% € 5.000,00 € 24.999,00

Middelgrote onderneming  
(50-250 medewerkers)

60% € 5.000,00 € 24.999,00

Samenwerkingsverbanden 60% € 5.000,00 € 500.000,00

Grote ondernemingen in 
landbouw, horeca of recreatie

60% € 5.000,00 € 500.000,00

Zorgen voor een gezonde organisatie
DIT Perspectief helpt u graag met de aanvraag 
en de uitvoering. We werken met u samen 
waarbij het rendement gemiddeld op 200% 
ligt. 

We inspireren mensen, zetten teams en 
werknemers in beweging en gaan voor 
resultaat om samen trots op te zijn.

We gaan voor resultaat:
• Vakkundig en gemotiveerd personeel 
• Hoge betrokkenheid 
• Minder verzuim 
• Energie om de stappen te zetten. 

Benieuwd naar wat we voor u kunnen 
betekenen? Maak een afspraak of neem 
contact met ons op. 
 
Klik op onderstaande link voor het gratis 
webinar, blogs en informatie. 

Meer informatie en gratis webinar

www.ditperspectief.nl • info@ditperspectief.nl

Waarvoor kunt u 
de subsidie inzetten?

Het kabinet trekt jaarlijks 48 miljoen euro uit voor de SLIM-regeling. Hierbij kunnen 
mkb-werkgevers een subsidie aanvragen van maximaal € 24.999,-. De SLIM-regeling is ook 
bedoeld voor samenwerkingsverbanden én grotere bedrijven in de horeca, landbouw of 
recreatiesector. Zij kunnen een subsidie indienen van maximaal € 500.000,-. 

De aanvraagperiode is van 
1 tot en met 30 maart 2021 
en gaat op volgorde van inschrijving. 

https://ditperspectief.nl/slim-regeling/
http://www.ditperspectief.nl
mailto:info%40ditperspectief.nl?subject=

