VRACHTWAGENCHAUFFEURS
OF LOGISTIEK
MEDEWERKERS
NODIG?
Neem een statushouder in dienst en
profiteer van de voorwaarden!

100% SUBSIDIE VOOR
HET OPLEIDEN VAN EEN
STATUSHOUDER
De vraag naar medewerkers in transport en logistiek is
en blijft onverminderd groot. Daarom helpt STL jouw bedrijf bij
het werven van nieuwe kandidaten tot het verzorgen van de
subsidie. Samen met gemeenten begeleiden we statushouders
naar een baan in de sector transport en logistiek.
We zorgen voor de selectie, de kosten van jouw verleturen kan je tot een
maximum van € 12,95 per uur declareren en we organiseren de opleidingen
en trainingen voor jouw nieuwe medewerker(s). Onder verleturen wordt
verstaan: de uren dat de kandidaat bezig is met opleiding/training.

STAP VOOR STAP
Van statushouder naar
vrachtwagenchauffeur

1 Meld je aan op stl.nl/statushouder
Hier vind je ook meer informatie over
het traject.

2 Maak kennis
We organiseren een kennismaking
voor het bedrijf en de statushouder.
Hier ontstaat de match tussen jou en
de nieuwe werknemer.

3 Testdag
We testen geïnteresseerde statushouders
onder meer op het gebied van taal,
intelligentie en rijvaardigheid.

4 Ondertekenen arbeidscontract
Je biedt de statushouder een contract
aan voor 2 jaar voor 24 uur per week
of voor 1 jaar voor 32 uur per week.

5 Training begeleidend personeel
Medewerkers die de statushouder gaan
begeleiden tijdens het leerwerktraject
volgen een training hoe ze dit succesvol
kunnen doen.

6 Geen kosten
Samen met jou, de STL-loopbaanadviseur, de coach en de statushouder
wordt in een advies het leerwerktraject
samengesteld. Dit doen we kosteloos.

7 Aanmelden opleiding
STL helpt de statushouder bij zijn/haar
aanmelding voor de benodigde opleiding.

8 De weg op
Terwijl de statushouder bij jou
gewoon aan het werk is in een andere
functie, gaat hij of zij, zodra de opleiding
is afgerond, aan de slag als vrachtwagenchauffeur in jouw bedrijf.

Heb je een potentiële
doorstromer in dienst?
Maak gebruik van de
subsidie.
Is binnen jouw bedrijf een statushouder
al aan het werk als bijvoorbeeld
logistiek medewerker? En wil hij of zij
graag vrachtwagenchauffeur worden?
Maak dan gebruik van de gunstige
subsidievoorwaarden! Scan voor meer
informatie de QR-code:

Wat wordt er van mij verwacht?
Er zijn een paar punten om rekening
mee te houden:
• De statushouder tekent voor de
aanvang van het leerwerktraject een
contract voor minimaal 1 jaar bij een
aanstelling van 32 uur per week of
voor minimaal 2 jaar bij 24 uur
per week.
• De ESF-subsidie wordt direct aan
de statushouder toegekend en kan
dus niet door de werkgever achteraf
verhaald worden op de statushouder.
• De leidinggevende en buddy krijgen
een training van 4 dagdelen en deze is
kosteloos te volgen.
• Het aannemen van statushouders is
mogelijk voor alle SOOB-bedrijven.

Zo vergroot je de kans op een
duurzame match binnen jouw bedrijf:
• Zorg voor voldoende draagvlak
binnen de organisatie, zowel op de
werkvloer zelf als vanuit de afdeling
HRM. Voer open gesprekken met
het personeel en wees je bewust van
eventuele vragen of weerstand.
• Enthousiasmeer collega’s om buddy
te worden van de statushouder.

Alle voordelen voor jouw bedrijf op een rij:
1. Enthousiaste werknemers
De nieuwe werknemers zijn zeer
gemotiveerd, zorgvuldig door ons getest
en goed opgeleid. Opleiding en
begeleiding kosten jou en hen niets!
2. Geen financiële investeringen
Je betaalt geen wervings- en
selectiekosten. De verletkosten (uren dat
de kandidaat bezig is met opleiding of
dat de kandidaat niet kan werken) kun je
declareren bij STL tot een maximum van
€ 12,95 per gewerkt uur. Wij zorgen voor
begeleiding bij de benodigde
opleidingen en trainingen.

3. Maatschappelijk relevant
Je levert een maatschappelijke bijdrage én
vergroot de diversiteit binnen jouw bedrijf.
4. Kansen voor personeel
Jouw huidige medewerkers profiteren
ook van opleidingsmogelijkheden:
statushouders profiteren via STL van de
ESF-subsidie en doorstromers via de
bestaande SOOB-subsidies.

EEN STATUSHOUDER
IN DIENST?
Veelgestelde vragen
Hoeveel tijd kost de begeleiding
van een statushouder?
Als onderdeel van het leerwerktraject
ontvangen jouw bedrijf en de
statushouder begeleiding en trainingen
vanuit STL. We helpen bij de organisatie
van de benodigde opleidingen.
Binnen het bedrijf begeleiden we de
start van de statushouder. Zo geven we
jou als ondernemer, maar bijvoorbeeld
ook de afdeling personeelszaken en
andere medewerkers, advies en tips om
de statushouder succesvol aan de slag
te laten gaan.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.STL.NL

Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

088 - 2596116
statushouder@stlwerkt.nl
www.stl.nl
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Wat is een statushouder?
Een statushouder is een vluchteling
met een verblijfsvergunning voor vijf
jaar. Hij of zij woont in Nederland.
Voor dit traject is het een voorwaarde
dat hij of zij een inburgeringscursus
heeft afgerond en de Nederlandse taal
spreekt en schrijft. Voor de opleiding
tot vrachtwagenchauffeur is het nodig
dat de statushouder taalniveau B1
heeft. Is het niveau lager? Dan volgt de
statushouder eerst een traject om de
taal beter onder de knie te krijgen.
Dit kan met het leerwerktraject
logistiek medewerker.

