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A L D I V È R  H E L P T  J O U W 
L E E R L I N G E N  O P  W E G !
W I J  W E T E N  D E  W E G  N A A R  E E N  P A S S E N D E  L E E R W E R K P L E K 

I N  D E  T R A N S P O R T  E N  L O G I S T I E K

Hoe leer je het vak van chauffeur of logistiek medewerker het beste? Het antwoord is simpel; door de handen uit de mouwen 

te steken en je ogen en oren de kost te geven in de praktijk. In de afgelopen 17 jaar heeft Aldivèr Werken & Leren duizenden 

jongeren binnen de transport en logistiek opgeleid en begeleid naar een passende leerwerkplek. ‘We helpen leerlingen let-

terlijk en figuurlijk op weg’, vertelt general manager Sven Zeeman.

De vraag naar nieuwe, gemotiveerde 

vakmensen groeit sneller dan ooit; in 

de bouw, de techniek maar ook in de 

transport en logistiek staan werkge-

vers te springen om jongeren die de 

handen uit de mouwen willen steken. 

‘Een opgave waar we binnen Aldivèr 

graag ons steentje aan bijdragen door 

jonge, gemotiveerde mensen die een 

vak willen leren meteen een uitda-

gende leerwerkplek in de praktijk aan 

te bieden.'

WERKEN EN LEREN

De combinatie van werken en leren 

(BBL) blijkt in de praktijk een uiter-

mate geschikte manier om leerlingen 

meteen te laten proeven van hun toe-

komst. Het zorgt bovendien direct voor 

instroom van de benodigde vakmen-

sen in deze vitale branches. ‘Zo snijdt 

het mes aan twee kanten’, merkt Sven 
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GEZAMENLIJKE WINST

Gemiddeld koppelt Aldivèr jaarlijks 

zo’n 500 BBL-leerlingen aan een pas-

send leerbedrijf. ‘De afgelopen jaren 

hebben we met veel leerbedrijven, 

maar ook met veel verkeersscholen 

en ROC’s een schat aan ervaring op-

gedaan. Ervaring die we graag inzet-

ten om iedere leerling aan een pas-

sende leerwerkplek te helpen. Wij 

plaatsen een leerling nooit ‘zomaar’ 

ergens. Wij gaan altijd op zoek naar 

het juiste leerbedrijf. De plek die het 

beste bij hem of haar past, en anders-

om. Dat is gezamenlijke winst.’

STAPJE EXTRA

Bij Aldivèr zetten ze graag net dat 

stapje extra om leerlingen tijdens het 

BBL-traject te begeleiden. ‘Wij bieden 

iedere jongere persoonlijke begelei-

ding, zowel op de werkvloer als op 

school. Een BBL-leerling begeleiden 

doe je niet zomaar. Dat kost tijd, een 

grote mate van betrokkenheid en 

kennis van zaken. Dat lukt je alleen 

wanneer je nauw samenwerkt met de 

ROC’s, de praktijkopleiders binnen de 

leerbedrijven en de rijscholen.’

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Met persoonlijke begeleiding op maat 

zorgt Aldivèr ervoor dat de leerling 

gedurende de opleiding optimaal 

functioneert en zich kan blijven ont-

wikkelen. ‘Onze consulenten houden 

regelmatig contact met alle leerlin-

gen, met het leerbedrijf, maar zeker 

ook met de school. Een BBL-traject 

zien wij namelijk als een gezamenlijk 

traject. Wij laten geen van de drie par-

tijen er alleen voor staan.’

SLIM SPAARMODEL

Niet alleen doet Aldivèr z’n uiterste 

best om leerlingen mentaal gemoti-

veerd te houden, ook op financieel ge-

bied is er ondersteuning. ‘Een reden 

waarom leerlingen stoppen of zelfs 

niet eens beginnen aan de opleiding 

tot chauffeur, zijn vaak de kosten van 

de opleiding’, weet Sven. ‘Het behalen 

van je rijbewijs is onderdeel van de 

opleiding, maar kost bij elkaar al snel 

zo’n 8500 euro. We hebben hiervoor 

een slim spaarmodel  bedacht. Onge-

veer driekwart van de kosten nemen 

wij voor onze rekening en de leerling 

draagt zelf de laatste 25% bij doordat 

we wekelijks een klein deel van het 

salaris inhouden.'

WIINST VOOR IEDEREEN

In de afgelopen 17 jaar slaagde Aldi-

vèr erin duizenden leerlingen via een 

persoonlijk BBL-traject op te leiden 

tot mbo-professional. ‘Dit zijn stuk 

voor stuk vakmannen en vakvrouwen, 

die naast een vakdiploma ook zeer 

waardevolle praktijkervaring op zak 

op. ‘Wij zijn als gespecialiseerde en 

erkende BBL-detacheerder de on-

misbare schakel tussen ROC’s en het 

werkveld. Wij kennen als geen ander 

de weg naar de juiste leerwerkplek 

voor iedere leerling.’

hebben’, zegt Sven. ‘Jonge mensen 

die we via een leerwerkplek aan boord 

hebben weten te houden. Dat is winst 

voor iedereen, nu en in de toekomst.’

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Ben jij benieuwd naar de diensten van 

Aldivèr? Onze consulenten bespreken 

graag de mogelijkheden en wensen 

voor leerlingen in een BBL-traject 

met je. 

Neem contact met ons op door een 

mail te sturen naar werkenenleren@

aldiver.com of stuur een WhatsApp-

bericht naar 088 730 79 55.

WELKE BBL-TRAJECTEN BIEDT ALDIVÈR AAN?

Aldivèr biedt leerlingen diverse BBL-trajecten op het gebied van logistiek, 

transport en automotive. Daarbij gaat het om de leerbanen vrachtwagen-

chauffeur, autotechnicus, eerste autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, 

eerste bedrijfsautotechnicus, technisch specialist personenauto’s, tech-

nisch specialist bedrijfsauto’s, logistiek medewerker, planner wegtrans-

port, logistiek teamleider, logistiek supervisor en logistiek plus.
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