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SLIM-subsidie inzetten? Wij helpen je!
Vergroot de kans op MKB SLIM-subsidie door
samen te werken met de experts van Agathon.
Ga vrijblijvend in overleg met één van de partners en onderzoek samen mét hen of de SLIM
subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze binnen jouw bedrijf kan worden ingezet.

Stap 1

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Samen met een expert van Agathon wordt geïnventariseerd welke
ontwikkelbehoefte jouw organisatie heeft en bespreken we welke
activiteiten we kunnen inzetten.

Stap 2

Plan van aanpak op maat

Besluiten we met elkaar aan de slag te gaan, dan ontvang je een
voorstel voor het ‘SLIM ontwikkelen’ programma en bereiden we
samen de subsidieaanvraag voor.

Stap 3

Uitvoeren van activiteiten

Na goedkeuring van de subsidieaanvraag starten we met het
uitvoeren van de afgesproken activiteiten. Eventueel bereiden we
samen een subsidieaanvraag voor het volgende tijdvak voor.

Wees SLIM en maak een afspraak: Bel ons. Mail ons.
010 – 51 92 134 | 06 – 24 70 72 71 | info@agathon.nl
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Ons “SLIM ontwikkelen” programma
Zinvol. Vitaal. Duurzaam.
Speciaal voor mkb bedrijven heeft Agathon een ‘SLIM ontwikkelen’ programma
samengesteld. Gebaseerd op diensten die we al jarenlang met veel succes inzetten én die
door onze klanten zeer gewaardeerd worden.
Onderstaand een korte schematische weergave van diensten die ingezet kunnen worden
binnen het SLIM ontwikkelen-programma in jouw organisatie:

Inzet: periodiek of preventief

Inzet: individuele coaching

Inzet: in teamverband

Doel: Inzicht in persoonlijke
en professionele
ontwikkelmogelijkheden.

Doel: Gericht werken aan
persoonlijke groei en
professionele ontwikkeling.

Doel: Verbeteren van de
persoonlijke en/of de
teameffectiviteit.

Onderwerpen:
• Werk (nu en toekomst)
• Ontwikkelbehoefte
• Balans werk-privé
• Gezondheid

Onderwerpen:
• Wie ben ik, wat drijft mij,
wat kan ik, wat wil ik
• Keuzes maken en
stappen zetten

Onderwerpen:
• Betere samenwerking
• Meer werkplezier
• Vaardigheden
• Cultuurontwikkeling

Agathon diensten:
• WorkLifeScan©
• Loopbaan APK

Agathon diensten:
• WorkLifeCoaching©
• Stress- en Burnout
(preventie)coaching

Agathon diensten:
• Workshops/trainingen
• Teamontwikkeling
• Managementcoaching
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