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Voorschakeltraject opstap naar 
baan in logistiek & transport 

Het voorschakeltraject is ontsproten aan de sectortafel Transport 
& Logistiek van de Human Capital Agenda Regio Zwolle en opgezet 
door Deltion College, Werkgeversservicepunt (WSP), Port of Zwolle 
en het bedrijfsleven. Initiators zijn de sectorleden Thamàr Pol, 
adviseur werkgeversdiensten van het WSP, en Esther Hulsman, 
accountmanager Mobiliteit en Logistiek van Deltion. 

Actieagenda
‘Inclusiviteit is onderdeel van onze actieagenda’, vertelt Pol. ‘Het 
structurele personeelstekort in onze branche kan deels worden 
opgelost door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te 
leiden, zoals uitkeringsgerechtigden.’ 

Het bedrijfsleven omarmde dit idee. ‘Daarop zijn we plannen gaan 
concretiseren,’ vervolgt Hulsman. ‘Port of Zwolle fungeert als 
penvoerder in dit project, heeft in november subsidie aangevraagd 
en gekregen. Daardoor is de opleiding gratis voor zowel kandidaten 
als deelnemende bedrijven. Alleen begeleiding op de werkvloer 
moeten bedrijven zelf regelen. Door de hoge werkdruk heeft niet 
elk bedrijf hiervoor voldoende capaciteit. Toch lukte het ons vrij snel 

voldoende leerwerkplekken te vinden. Begin dit jaar is de werving 
gestart via UWV en gemeenten. In maart zijn we de opleiding 
gestart met 12 kandidaten.’

Grote magazijnhal
Iwald Hovenga is als docent transport en logistiek verbonden 
aan het traject. ‘Deltion heeft een grote magazijnhal van 1.000 
vierkante meter aan de Katwolderweg. Zo’n grote ruimte is 
essentieel voor een praktijkgerichte opleiding. Deelnemers krijgen 
via Deltion de basisvaardigheden van het vak aangereikt en ze 
vergroten daarnaast hun kennis en inzicht in rekenen, veiligheid, 
milieu en duurzaamheid. BLOM opleidingen verzorgt de opleidingen 
voor heftruck, reachtruck en elektrische pallettruck.’  

Werknemersvaardigheden
Hulsman: ‘Wij zijn vol enthousiasme gestart, maar dit is ook voor 
ons een nieuw proces en gaandeweg het traject leren we van 
onze ervaringen. Successen nemen we mee en verbeterpunten 
voeren we door.’ 

Hovenga: ‘Bij een tweede traject zal meer aandacht zijn voor 
werknemersvaardigheden zoals arbeidsritme en werktempo. Deze 
groep is van goede wil, maar al heel lang uit het arbeidsproces. De 
één heeft meer tijd nodig om zich aan te passen dan de ander.’

Kennis samenbrengen
Pol: ‘Door samen te werken vanuit Upgrade Jezelf, laten we zien dat 
we in korte tijd een breed gedragen initiatief kunnen neerzetten. 
Dit voorschakeltraject is een mooi begin, maar er liggen nog veel 
meer kansen om groepen op te leiden voor deze sector. Om dat 
te realiseren, willen we nog veel meer kennis samenbrengen, ons 
netwerk uitbreiden en samenwerkingsverbanden intensiveren. Zo 
laten we zien dat de sectortafel zich inzet voor verbetering van de 
hele sector voor de regio Zwolle.’ \

Het Voorschakeltraject Logistiek is een kennismaking met de mbo-opleiding Logistiek Medewerker op niveau 2 die 
werkzoekenden snel inzetbaar maakt binnen de sector logistiek en transport. 12 deelnemers maken in 3 maanden tij d 
kennis met verschillende werkzaamheden in deze branche. Elke week krij gen ze 1 dag theorie- en praktij konderwij s en 
gaan ze 2 dagen aan de slag bij  een logistiek bedrij f in de regio Zwolle. Daarna kan de werkzoekende gelij k betaald aan 
het werk of doorstromen naar de mbo-opleiding Logistiek Medewerker. 

‘ Personeelstekort 
oplossen met opleiding’


