
INFORMATIEPAKKET

SLIMSUBSIDIE

Wist je dat je een 

inspiratiesessie of een 

training van 

FC Gastvrijheid nu ook 

gemakkelijk kan aanvra-

gen via de SLIM 

subsidie? 

Voor overige vragen kan 

je contact opnemen met 

frans-coen

@fcgastvrijheid.nl

Dit FC Gastvrijheid 

informatiepakket 

hebben we speciaal voor 

jou als organisatie samen-

gesteld om je te helpen 

deze subsidie aan te vra-

gen en het proces mak-

kelijk te doorlopen. 



Activiteiten
De SLIM subisidie wordt verstrekt door de overheid 
waardoor MKB organisaties kosteloos FC Gastvrijheid 
kunnen inzetten voor:

1. Doorlichting van de onderneming
FC Gastvrijheid licht samen met de 
onderneming de organisatie door en creëert een op-

leidings- en ontwikkelplan.

2. Persoonlijk kompas
Deze tool heeft als doel om eigenaarschap bij de 
medewerker te creëren.  Door deze slim tool ontdekt 
de medewerker haar/zijn talenten en gaat vervolgens 
aan de slag om met haar/zijn talenten een 
waardevolle bijdrage te leveren in de organisatie. De 
tool wordt op maat gemaakt.

3. Opzetten van een digitaal opleidingshuis
Uit het persoonlijk kompas komt ook de 
behoefte aan opleiding en training. Door het opzetten 
van een digitaal leerplatform kan de medewerker op 
maat kijken welke training/opleiding past.

Voorwaarden
De SLIM subsidie geldt voor MKB ondernemingen: 

Grootte Werknemers én Jaaromzet én/óf 
Jaarbalans

Middelgroot <250 max. € 50 milj. < € 43 milj.

Klein <50 max. € 10 milj. < € 10 milj.

Micro <10 max. € 2 milj. < € 2 milj.

Aanvraag proces
� Op 4 momenten kan de subsidie worden 
aangevraagd: maart & september 2023 en 2024.
� Door het groot aantal aanvragen is de kans van in-
dienen 30%, maar je mag vaker een aanvraag doen.
� Het duurt 16 weken voordat er een uitspraak komt 
over de toekenning van de subsidie.
� FC Gastvrijheid verzorgt, in samenwerking met 
Van Kraaij Educatie, het gehele subsidie traject.
� Indien de subsidie wordt toegekend dan heeft de 
organisatie maximaal 12 maanden om de toegekende 
activiteiten uit te voeren. 

Eisen

� Minimaal 20% van de uitgaven dienen 
interne uren te zijn bij klein en micro 
MKB, minimaal 40% van de uitgaven 
dienen interne uren te zijn bij 
middelgroot MKB.

� Het traject mag maximaal 12 
maanden duren na akkoord subsidie.


