De conceptregeling is vier weken opengesteld voor internetconsultatie. Bij de internetconsultatie is
gevraagd om te reageren op alle onderdelen van de regeling. Van deze gelegenheid hebben in
totaal 25 particulieren, ondernemingen, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties
gebruik gemaakt. Onderstaand wordt ingegaan op de meest voorkomende reacties.
Naast verschillende suggesties, kanttekeningen en vragen voor verduidelijking is er vooral een
groot aantal positieve reacties binnengekomen. De noodzaak om leren en ontwikkelen in het mkb
in zijn algemeenheid en in het bijzonder in grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en
recreatie te stimuleren wordt in veel reacties onderschreven. Vrijwel elke partij die heeft
gereageerd is over het algemeen positief gestemd over de regeling en verwacht dat de regeling
kan bijdragen aan het versterken van de leercultuur en het ontwikkelen van een leerrijke
werkomgeving in het mkb en de drie sectoren. Het merendeel van deze reacties bevat ook nog
aanvullende opmerkingen en aandachtspunten ten aanzien van de gekozen invulling van de
regeling en de doelgroepen.
In twee reacties is aan de orde gebracht dat één aanvraagtijdvak van een maand onvoldoende zou
zijn. Ondernemers zijn daarmee beperkt in de vrijheid om een subsidie aan te vragen. En voor
sommige sectoren valt de periode waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd en het initiatief
moet worden uitgevoerd in het hoogseizoen. Om deze mogelijke drempels weg te nemen is
besloten om het aantal aanvraagtijdvakken voor individuele mkb-ondernemers uit te breiden naar
twee: subsidie kan ook worden aangevraagd van 1 september tot en met 30 september.
Uit meerdere reacties kwam naar voren dat niet geheel duidelijk is voor wie de regeling nu bedoeld
is. In een van de reacties kwam bijvoorbeeld naar voren dat niet helemaal duidelijk is of de
regeling nu alleen geldt voor mkb-ondernemingen uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie of
dat ook andere mkb-ondernemingen een subsidie kunnen aanvragen. De regeling is in eerste
instantie bedoeld voor alle mkb-ondernemingen. Er is € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor het
stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Voor mkb-ondernemingen maakt het dus niet uit
in welke sector zij werkzaam zijn: zij kunnen subsidie aanvragen voor een initiatief gericht op
leren en ontwikkelen. Daarnaast is er een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld zodat
deze regeling óók ingezet kan worden voor specifiek grootbedrijven uit de sectoren landbouw,
horeca en recreatie. Dit is verduidelijkt op verschillende punten in de toelichting bij de regeling.
In een viertal reacties is aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door ook SWbedrijven in staat te stellen om subsidie aan te vragen. Uiteraard wordt het belang van een
inclusieve arbeidsmarkt onderschreven. Het doel van deze regeling is echter leren en ontwikkelen
in het mkb te stimuleren. Het is een middel om ondernemers te stimuleren om in te zetten op
leren en ontwikkelen en daarmee een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te creëren. Die
doelstelling biedt geen ruimte om de subsidie specifiek in te zetten voor kwetsbare groepen.
Uiteraard kunnen de subsidiabele activiteiten wel worden ingezet ten behoeve van kwetsbare
groepen. En daarnaast biedt de regeling ook ruimte voor mensen zonder startkwalificatie, door
mkb-ondernemers de mogelijkheid te bieden om een vergoeding te krijgen voor het bieden van
een praktijkleerplaats ten behoeve van een praktijkverklaring.
In een vijftal reacties is gepleit om ook brancheopleidingen te subsidiëren met de SLIM-regeling.
Onder andere de Koninklijke Horecabond Nederland en SVH benadrukken het belang van de
branchespecifieke opleidingen in de horeca en vragen om die opleidingen net als een
beroepsopleiding in de derde leerweg te subsidiëren. Dit voorstel is niet overgenomen. Hoewel het
belang van de branchespecifieke opleidingen en certificaten wordt onderschreven, is deze regeling
niet bedoeld voor het financieren voor scholing. Deze regeling is bedoeld om ondernemers in het
mkb bewust te maken van het belang van een sterke leercultuur en ze hierbij handvatten te
geven. De gekozen subsidiabele activiteiten sluiten daarbij aan. Op dit moment is er voor gekozen
om kosten voor opleidingen niet te financieren. Daar speelt bij mee dat vanaf 2022 de STAPregeling beschikbaar komt om opleidingskosten te financieren.
In een reactie is gevraagd om de regeling ook open te stellen voor de kunst-, cultuur- en creatieve
sector, omdat ondernemers in die sectoren worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als in
de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De SLIM-regeling staat open voor alle mkb-

ondernemingen, ongeacht in welke sector die onderneming werkzaam is. Dit betekent dat
ondernemingen uit de kunst-, cultuur- en creatieve sector dus gewoon aanspraak kunnen maken
op een subsidie op grond van deze regeling, als zij een mkb-onderneming zijn. Daarnaast is er een
deel van het budget beschikbaar gesteld voor grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en
recreatie. Dit budget is afkomstig vanuit de motie Heerma, waarmee 12 miljoen beschikbaar wordt
gesteld voor het bieden van bbl-plaatsen in de landbouw-, horeca en recreatiesector. Een deel van
dat budget zal worden ingezet om grootbedrijven uit die drie sectoren te stimuleren om meer in te
zetten op leren en ontwikkelen. Dat budget is daarmee specifiek bedoeld voor de landbouw-,
horeca- en recreatiesector en kan niet voor andere sectoren worden ingezet.
In een tweetal reacties is aandacht gevraagd voor de structurele effecten van de initiatieven die
worden ingezet en de subsidieverdeling meer toe te spitsen op de effecten van een initiatief. De
wens is om meer budget beschikbaar te stelen voor initiatieven van samenwerkingsverbanden,
omdat juist die initiatieven grotere structurele effecten kunnen hebben op leren en ontwikkelen in
het mkb. Op dit moment wordt de budgetverdeling niet aangepast. Er is voor gekozen om met de
regeling juist ook kleinschalige initiatieven mogelijk te maken om mkb-ondernemingen te
stimuleren in te zetten op leren en ontwikkelen, zodat het effect ook zoveel mogelijk bij het mkb
terecht komt.
Daarnaast kwam in een reactie naar voren dat voor kleine ondernemers de cofinanciering
belemmerende factor kan zijn om een aanvraag te doen en werd voorgesteld om de cofinanciering
te laten vervallen. In de regeling is gekozen voor de voorwaarde van cofinanciering om zo te
waarborgen dat partijen gemotiveerd zijn om het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd
tot een goed einde af te ronden. Van deze voorwaarde wordt dan ook niet afgezien. Om kleine
ondernemers te bereiken, is een uitzondering voor deze groep gemaakt op het standaard
subsidiepercentage van 60%. Kleine ondernemingen hebben een subsidiepercentage van 80%.
Ook werd in een reactie gevraagd of er met voorschotten gewerkt kan worden, omdat
voorfinanciering vaak ontbreekt. Er is gekozen voor achteraf betalen wegens uitvoeringstechnische
redenen. Daarnaast biedt het subsidieaanvragers meer zekerheid. Door achteraf te betalen weten
de aanvragers waar ze aan toe zijn, doordat ze een definitief bedrag ontvangen. Er bestaat dus
geen risico dat aanvragers te veel voorschot ontvangen en uiteindelijk bij de subsidievaststelling
een deel moeten terugbetalen.

