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Investeer SLIM in de ontwikkeling van je medewerkers. 
Jij als MKB-ondernemer weet dat het cruciaal is om aandacht te besteden aan je mensen. 
Je weet dat wanneer je in staat bent om te zien wat je mensen nodig hebben en je ze 
daarin kan begeleiden, je een veel interessanter bedrijf bent om voor te werken. Dit levert 
motivatie en betrokkenheid op die je nodig hebt om verder te groeien. Het heeft ook nog 
‘ns impact op het ziekteverzuim, de klanttevredenheid en je imago.  
Maar je hebt het simpelweg te druk! Je bent elke dag aan het jongleren met je tijd. Wij 
snappen dat helemaal en bieden je een programma waarmee we kostenefficiënt en 
concreet zorgen dat er gerichte aandacht is voor de ontwikkeling van jouw mensen en je 
organisatie. Dit jaar kun je zelfs profiteren van de  SLIM regeling waarmee je 60 tot 80% van 
de kosten terug kunt krijgen van de overheid. Klinkt slim toch? 
 
Inhoud programma        
Ons programma bestaat uit 3 onderdelen 
waarbij onderdeel A het fundament vormt 
voor de (optionele) bouwstenen van 
onderdeel B en C. 
 
Onderdeel A: Ontwikkelanalyse 
Stap 1: Inzicht 
 >  Intake: tijdens de startsessie bespreken 
we de organisatiedoelen, de context en het 
proces. 
 >  Ontwikkel-Scan: medewerkers 
ontvangen een digitale vragenlijst – invultijd 
15 min.  
 >  Ontwikkelrapport: we brengen de leer- 
en ontwikkelbehoefte in beeld voor je 
organisatie. 
 
Stap 2: Activeren 
 >  Workshop: we bespreken het rapport 
met het management en adviseren over 
vervolgstappen. 
 >  Ontwikkelplan: ons advies koppelen we 
aan de organisatie wensen en -
mogelijkheden in een praktisch 
ontwikkelplan. 

 >  Aan de slag: we ondersteunen bij de 
keuze voor het vervolg en adviseren over het 
start-klaar maken van de organisatie.  
 
Onderdeel B: Ontwikkelversneller  
Bouw een lerende organisatie met een 
keuze uit onze vele ‘bouwstenen’ om je 
mensen en je organisatie blijvend te 
ontwikkelen en te versterken. 
 
Onderdeel C: Ontwikkelhuis 
Met onze ‘bouwstenen’ borgen we dat 
ontwikkeling blijvend aandacht krijgt 
binnen je organisatie. 
 
Hier vind je ons aanbod aan “bouwstenen”. 
 
Ons aanbod        
We komen graag bij je langs om vrijblijvend 
de kansen van ons programma voor jouw 
organisatie te verkennen. Gebruik maken 
van de voordelige SLIM regeling? Hou dan 
rekening met je agenda in maart - de 
aanvraag van de regeling heeft namelijk 
een 1e deadline van 31 maart a.s. 


