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Waarvoor kan het worden aangevraagd? (In deze flyer gaan we in op activiteit 2)

1. Het laten maken van een opleidingsplan voor het hele bedrijf

2. Het inschakelen van een loopbaanadviseur die individuele ontwikkeltrajecten start met medewerkers 
Denk aan het bieden van coachtrajecten, bijvoorbeeld in combinatie met teamsessies

3. Het invoeren van een methode voor leren en ontwikkelen. 

4. Het bieden van een praktijkwerkplaats in de derde leerweg

Door gebruik te maken van ons aanbod en jouw expertise kun je jouw klanten gesubsidieerd ondersteunen met de talentontwikkeling van medewerkers.

SLIM-regeling in het kort

https://eelloo.nl/slim-regeling/
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Heb jij als adviseur klanten die met deze vragen worstelen? 

Kees wil misschien iets anders. 
Maar wat voor werk past nog 
meer bij hem? 

Heleen wil beter weten waar de 
collega’s van haar team goed in 
zijn en blij van worden. 

Axel is het plezier in zijn werk een 
beetje kwijt. Wat motiveert hem nu 
echt, wat geeft hem energie?

Door gebruik te maken van onze programma’s krijgen individuen extra inzicht en ondersteuning om 
de juiste keuzes te maken in hun ‘werkende leven’.



4Aandacht voor de ontwikkeling van alle medewerkers 

Hoe ziet ons aanbod eruit? 
Programma SLIM & Krachtig   

Inzicht in talent en werkwaarden

360 graden krachtvelden en succesverhalen 

Geschikt voor teamanalyses

Mooie, krachtige, online presentatie die 
gedeeld kan worden

Prijs € 120

Programma SLIM & Verkennen    

Inzicht in (verborgen) potentieel

Big-5/talenten en drijfveren 

Match tussen persoonlijk profiel en alle 
actuele vacatures en beroepen van NL 

Inzicht in opleidingsmogelijkheden

Prijs € 120

Programma SLIM & Ontdekken  

Het schrijven van je eigen verhaal

Gebasseerd op het Career Story Interview  
van Mark Savickas

Helden, energiebronnen en 
markeermomenten

Toewerken naar een persoonlijke 
succesformule

Prijs € 50

Naast de programma’s ter ondersteuning van individuele trajecten, biedt eelloo het gebruik van teamanalyses.
Krijg in 1 oogopslag inzicht in de talenten van het team en hoe de verschillende medewerkers hun bijdrage leveren aan de organisatie.

Overzicht Talenten

Extravert

Energiek
Is voortvarend en positief

Gedreven
Is enthousiast en krachtig

Sympathiek
Is levendig en  
prettig in de omgang

Relatiegericht
Is soepel en  
behendig in contact

Extravert

Extravert

Innovatief

Vriendelijk

Zorgvuldig

Stabiel

Betrokken
Zet zich in voor  
een ander, is loyaal

Geïnteresseerd
Toont interesse in  
anderen, leeft zich in

Tolerant
Is verdraagzaam 
en meegaand

Verbindend
Is gericht op anderen  
en meevoelend

Georganiseerd
Zet lijnen uit en volgt ze,  
werkt precies

Koersvast
Bepaalt richting en is 
volhardend

Tactvol
Is diplomatiek en attent

Is gewetensvol en 
gedisciplineerd

Toegewijd

Evenwichtig
Is stressbestendig en in 
balans

Gefocust
Is geconcentreerd en 
aandachtig

Moedig
Heeft durf en vertrouwt op 
eigen kunnen

Wilskrachtig
Is een doorzetter en heeft 
impact

Inspirerend 
Zorgt voor verandering,  
stimuleert anderen

Leergierig
Is nieuwsgierig en 
actiegericht

Ruimdenkend
Staat open voor ideeën, is 
onbevooroordeeld 

Vindingrijk
Is vernieuwingsgericht en 
veerkrachtig
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https://cdn.q1000.nl/default/factsheets/teamprofielen.pdf
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Zie je bij jouw klanten ruimte voor groei en ontwikkeling van medewerkers? En ben jij de juiste persoon om ze daarmee te helpen? Attendeer ze dan nu op 
de SLIM-regeling. Denk met ze mee over passende programma’s en trajecten en vraag de subsidie (samen) aan. 

Tijdens de ontwikkeltrajecten is het van belang dat er aandacht komt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers. Wensen, ambities en 
mogelijkheden van medewerkers moeten in kaart gebracht worden. Werken met onze programma’s stelt jou in staat om tijdens de gesprekken in te zoomen op 
het persoonlijke verhaal van de medewerker. 

Waarom eelloo?
• Drie mooi op maat gemaakte programma’s
• Wetenschappelijk onderbouwd 
• Teamanalyses
• Slimme technologie
• Veilig platform | ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd
• Op weg helpen bij de subsidieaanvraag

Interesse?
Wil jij (samen met je klant) gebruik maken van de SLIM-regeling, maak dan je interesse kenbaar voor ons aanbod!  
Wij helpen je graag op weg, zodat jij je kunt richten op de ontwikkeltrajecten!

088 100 47 77 | talentexperts@eelloo.nl

Wat kan jij als coach betekenen?

mailto:talentexperts%40eelloo.nl?subject=


Fort bij ’t Hemeltje 
Fortweg 9
3992 LX Houten  
 
T 088 100 47 00 
support@eelloo.nl  
www.eelloo.nl

Postbus 24111
3502 MC  Utrecht 

KVK 30 13 67 88
BTW NL8049 13 328 B01
Bank NL82 RABO03692 64 290
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