


Leren en ontwikkelen in het MKB

Moniek Bom en Elke Olde Monnikhof



Inhoud breakoutsessie

• Provinciale en landelijke regelingen

• Scholingsfonds Upgrade Jezelf

• Arbeidsmarkt support coronabrigade



Regeling Arbeidsmarkt Overijssel
Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel 2021 - Provincie Overijssel

1. Projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende 
deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale 
kernopgaven (€ 50.000,-).

2. Projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs (€100.000,-).

3. Projecten gericht op talent behouden en aantrekken 
(€ 50.000,-)

4. Projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt 
ervaren (€ 50.000,-).

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/arbeidsmarkt-overijssel-2021/


Overijssel portaal LLO
Arbeidsmarktinzicht - Ontwikkelbudgetten

Ontwikkelbudgetten op Overijsselleertverder.nl 

Een leven lang ontwikkelen is voor iedereen belangrijk;

Financiële regelingen en subsidies voor diverse doelgroepen;

Digitale portal met totaaloverzicht voor werkgever, werknemer, zzp’er.

Doel: scholing en ontwikkeling verder stimuleren en ondersteuning geven 
aan een leven lang ontwikkelen. 

https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/subsidies?


SLIM regeling
SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid 
(uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

➢Opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de 
scholingsbehoefte 

➢Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van de 
werknemers

➢Het ontwikkelen of invoeren van een methode om ontwikkelen te                      
stimuleren

➢Praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een 
deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf uitvoeren

Individuele bedrijven: deadline is 31 maart en 30 september 

Samenwerkingsverbanden: deadline 30 juni  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim


SLIM regeling



MKB-idee

Doel: Het ondersteunen van ondernemers door het wegnemen van belemmeringen om 
te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

➢investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;

➢investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering of de klimaat- en 
energietransitie; of

➢investeringen in kleine ondernemingen met als doel een leercultuur te creëren.

➢Subsidie: tot € 200.000, geen cofinanciering vereist.

➢Aanvragen: Deze zal naar verwachting vanaf 6 juli 2021 opnieuw worden 
opengesteld.



Omscholing tekortsectoren

Nog niet gepubliceerd. Verwacht per september a.s. Regeling van het 
ministerie van EZK.

Doel: Grootschalige intersectorale verschuivingen naar kansberoepenin
de techniek en ICT mogelijk te maken. Hiervoor is omscholing 
noodzakelijk.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

➢ Werkgevers die een vacature voor een tekort- of kansberoep
aanbieden, kunnen tot €3.750 euro subsidie aanvragen voor de kosten 
van (om)scholing wanneer zij een nieuwe medewerker aannemen die 
niet eerder in dit beroep werkzaam was.

50% cofinanciering met eigen middelen of bijv. financiering vanuit O&O-
fondsen.



Meer informatie & contact
Factsheet financieringsmogelijkheden scholing en ontwikkeling

Leg uw projectidee voor aan team arbeidsmarkt:

arbeidsmarkt@overijssel.nl



Wendbaarheid, beschikbaarheid 
en inclusiviteit

Moniek Bom

Human Capital Agenda 
Regio Zwolle



Regio Zwolle



Ontwikkelfonds

Werkgevers
aanvraag

Samenwerkings-
aanvraag 

Scholingssubsidie Regio Zwolle

Werkgevers en zzp’ers 
gevestigd in Regio Zwolle

50% cofinanciering

Werkgevers al dan niet met 
partners zoals 

werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties, O&O 

fondsen en sectoren, 
onderwijsinstellingen 

en overheden

Beschikbaarheid Wendbaarheid Inclusiviteit

Individuele
aanvraag

Werknemers en 
werkzoekenden

wonend in Regio Zwolle
Loopbaangesprek + 
scholingsvergoeding



Werkgevers aanvraag

➢ 50% cofinanciering* voor om- her- en bijscholen van werknemers

➢ Erkende opleider

➢Bedrijf is gevestigd in Regio Zwolle

➢Maximaal 2,500 per medewerker (opleiding van 5,000)

➢Opleiding mag nog niet gestart zijn 

Ga naar upgradejezelfregiozwolle.nl voor meer informatie en aanvragen

* fiscaal aftrekbaar 



Sectortafels
Agri & Food

Creatieve Industrie

Onderwijs

Vrijetijdseconomie

Bouw

E-commerce & IT

Techniek & Energietransitie

Zorg & Welzijn

Transport & Logistiek





Regio Zwolle Brigade 

Beantwoorden 
van vragen mbt 

regelingen

In- en uitleen 
van personeel 

Informeert je, beantwoordt je vragen en ondersteunt je als ondernemer met raad en daad.

Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gerekruteerd met kennis van liquiditeits-
vraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en continuïteit, overcapaciteit of 
onderbezetting en veiligheidsvraagstukken. Met kennis van zaken helpen de leden van de brigade je 
vooruit.

Innovatie & 
internationalisering 

vraagstukken

Neem contact op via: www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl



Voor en door ondernemers aanpak



Actieteamwerk 

➢ Van werk naar werk begeleiding

➢ Van werkzoekend naar werk begeleiding

➢ + vanaf juli kunnen inwoners van Regio 
Zwolle zich melden 
upgradejezelfregiozwolle.nl voor een 
scholingsvoucher*

*voorwaarden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl











Verdeling ondersteuning TOZO

Aantal 1e lijns ondersteuning 753
Aantal 2e lijns ondersteuning: 269

Financieel Advies: 61%
Loopbaanadvies: 14%
Business Model (BMC): 10%
Marketing: 6%
Mentaal / coaching: 4%
Verkoopvaardigheden: 4%



Ontwikkelfonds Cleantechregio  

Scholingsvouchers zijn beschikbaar gesteld voor 
mensen die woonachtig zijn in de Cleantech
Regio (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, 
Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en financiële 
Ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijke 
Ontwikkeling door om-, na- of bijscholing. 

De volgende doelgroepen kunnen zich aanmelden:
• Via de individuele route: werkzoekenden, werknemers en ZZP-ers

wonende in de regio
• Via de werkgeversroute: werkgever gevestigd in de regio (50% 

cofinanciering)



Ontwikkelfonds Cleantechregio  

De looptijd van het ontwikkelfonds is van 
1 april 2021 t/m 31 december 2022. 
In eerste instantie zijn er 250 vouchers beschikbaar 
van april t/m juni 2021 en 250 vouchers van 
september t/m december 2021. 
Echter zolang er financiële middelen beschikbaar zijn.

Download hier de flyers voor meer informatie:
CTR_flyer_inwoners
CTR_flyer_werkgevers
Individuele route Werkgeversroute

https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/wp-content/uploads/2021/06/CTR_flyer_inwoners.pdf
https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/wp-content/uploads/2021/06/CTR_flyer_werkgever.pdf
https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/contact/aanmeldformulier-ontwikkelfonds-clean-tech-regio/#individuele-inwonersroute
https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/contact/aanmeldformulier-ontwikkelfonds-clean-tech-regio/#werkgeversroute



