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ALDIVÈR HELPT JOUW
LEERLINGEN OP WEG!

GEZAMENLIJKE WINST

waarom leerlingen stoppen of zelfs

hebben’, zegt Sven. ‘Jonge mensen
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niet eens beginnen aan de opleiding

die we via een leerwerkplek aan boord

IN DE TRANSPORT EN LOGISTIEK

zo’n 500 BBL-leerlingen aan een pas-

tot chauffeur, zijn vaak de kosten van

hebben weten te houden. Dat is winst

send leerbedrijf. ‘De afgelopen jaren

de opleiding’, weet Sven. ‘Het behalen
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opleiding, maar kost bij elkaar al snel
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gedaan. Ervaring die we graag inzet-
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ten om iedere leerling aan een pas-

veer driekwart van de kosten nemen

graag de mogelijkheden en wensen

sende leerwerkplek te helpen. Wij

wij voor onze rekening en de leerling

voor leerlingen in een BBL-traject

plaatsen een leerling nooit ‘zomaar’

draagt zelf de laatste 25% bij doordat

met je.

ergens. Wij gaan altijd op zoek naar

we wekelijks een klein deel van het

Neem contact met ons op door een

het juiste leerbedrijf. De plek die het
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In de afgelopen 17 jaar slaagde AldiSTAPJE EXTRA
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BBL-traject te begeleiden. ‘Wij bieden

voor stuk vakmannen en vakvrouwen,

www.aldiver.com

iedere jongere persoonlijke begelei-
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Aldivèr Werken & Leren
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school. Een BBL-leerling begeleiden
doe je niet zomaar. Dat kost tijd, een
grote mate van betrokkenheid en
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voor iedere leerling.’
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ook met de school. Een BBL-traject

graag ons steentje aan bijdragen door

zien wij namelijk als een gezamenlijk

jonge, gemotiveerde mensen die een
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traject. Wij laten geen van de drie par-
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De combinatie van werken en leren
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bied is er ondersteuning. ‘Een reden
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