
	

www.cuberetail.nl        hello@cuberetail.nl 
	

  
SLIM SUBSIDIENIEUWS!  
  
Tot 80% subsidie op opleiding in het MKB. Daar wil jij ook kans op maken!  
  
CUBE retail traineeships en in company trajecten vallen onder deze SLIM regeling.   
  
SLIM-regeling  
Het is je vast niet ontgaan: de SLIM-regeling. Het kabinet verstrekt in 
2020 48 miljoen subsidie aan het MKB, met als doel leren en ontwikkelen te stimuleren. 
Met deze regeling kun 
je als  werkgever dus een financiële bijdrage ontvangen om een opleidingsplan te maken en d
e vaardigheden van het personeel up-to-date te houden.   
  
Wanneer kan ik de SLIM aanvragen?   
De aanvraagperiode is september. Dat betekent dat je als ondernemer voor die tijd een plan 
en offerte klaar moet hebben om in te dienen. Bij grotere behoefte dan aanbod zal toekenning
 van de subsidie gaan op basis van loting. Uitslag daarvan zal rond februari 2021 zijn.   
  
Start traineeships  
Wij stemmen  de start van de traineeships hierop af. De Leider en 
De Klantspecialist starten in maart 2021. Zo kan eerst toekenning van 
de subsidie afgewacht worden alvorens voor definitieve deelname te tekenen.   
Wij hebben er begrip voor dat deelname niet doorgaat wanneer je geen subsidie ontvangt.  
  
Het 
traineeship De Inkoper start wel in oktober, zodat je klaar bent voor het volgende seizoen.  
  
Klaar voor de hybride klantreis?  
Veel retailers zien de combinatie van product 
en persoonlijke service als hun belangrijkste USP. Dat is niet meer voldoende: het 
is een basisvoorwaarde. Op die volledig fysieke retailervaring komt een digitale laag: HYBRIDE 
retail. Het is de combinatie van excellente menselijk contact & de digitale schil over 
de fysieke winkelervaring heen.   
Combineren levert meer op!  
Niet alleen de traineeships maar ook in company trajecten vallen onder de regeling.  
Dat betekent dat je een combinatie kunt maken van 
de verschillende trajecten. Bijvoorbeeld: een medewerker in De Leider, twee in 
De Klantspecialist, een team training, ondernemerscoaching en je social media held 
in opleiding zodat je jezelf en je team een injectie geeft te leren hoe om te gaan met 
de hybride klantreis.  
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Neem contact op voor een plan en offerte!  
  
Specifics  
Aanvraagperiode: september  
Kosten traject: 5000,- min/24.999,-  max subsidie (dus 6.250,-/31.250,-
 kosten opleiding. Ook uren die de 
trainee/medewerker aan opleiding besteedt zijn subsidiabel)  
Starten traject: binnen drie maanden na toekenning  
Looptijd: 12 maanden  
  
Niet zelf uitzoeken? Gebruik Vindsubsidies:  
No cure no pay  
15% over aangevraagde subsidiebedrag  
1000,- fixed fee administratie  
	


