
Leid je eigen 
chauffeurs op!

Personeel is de achilleshiel 
voor de logistieke sector. 
Het vinden van goede 
vrachtwagenchauffeurs  
en magazijnmedewerkers 
wordt steeds moeilijker. 
Daarom is er in navolging  
van onze opleiding voor 
logistiek medewerkers ook 
een chauffeursopleiding.  
Deze leidt kandidaten 
in 5-6 maanden volledig 
op met een duidelijk 
pluspakket t.o.v. de reguliere 
chauffeursopleidingen. 

Wat is TOLO?
TOLO is een samenwerking tussen STL, Dinkla 
Verkeersopleidingen, ROC Friese Poort, Hoekstra 
Transport, Jooop Werkt en Fryslân Werkt, die de handen 
ineen hebben geslagen om meer chauffeurs en logistiek 
medewerkers te vinden. Dat biedt mensen een kans  
zich te scholen en in te stromen in de sector.

Er zijn twee opleidingen: een 1-jarige BBL opleiding  
voor logistiek medewerkers, waarbij deelnemers een 
mbo-diploma Logistiek medewerker, niveau 2 behalen.  
En een chauffeursopleiding van 6 maanden.

Deelnemen?
Dat kan. Wij bieden logistieke bedrijven in de regio  
een kans om te participeren. Zo kunnen ook binnen  
uw bedrijf medewerkers worden omgeschoold tot 
chauffeur of logistiek medewerker.
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Chauffeursopleidingen in 
samenwerking met TOLO



TOLO is het opleidingsinstituut voor logistiek. Een deelnemer krijgt 
meteen een baan aangeboden bij een passend aangesloten bedrijf. 
Misschien wel bij uw bedrijf! 

TOLO is een samenwerking tussen STL, Dinkla Verkeersopleidingen,  
ROC Friese Poort, Hoekstra Transport, Jooop Werkt en Fryslân Werkt.  
Tijdens de opleiding biedt u meteen verantwoordelijke en afwisselende 
werkzaamheden. Zo doen deelnemers ervaring op met verschillende 
logistieke-en productieactiviteiten binnen de sector.

U biedt tijdens de opleiding minimaal 28 uur per week met een 
marktconform salaris. De opleiding is elke maandag of dinsdag op  
locatie bij één van de leerbedrijven: Hoekstra in Sneek. 

Voorwaarden
Deelnemers krijgen meteen een betaalde baan naast hun opleiding.  
Het bedrijf waar zij in dienst gaan maakt een afspraak over een eventuele 
eigen bijdrage aan deze opleiding. Dit wordt meestal verwerkt in het 
salaris gedurende een bepaalde periode. Wilt u meer weten over de 
voorwaarden? Rij er niet mee rond maar neem contact op!  

Wil je ook mensen opleiden tot chauffeur?
We komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken. 
Vaak hebben we ook zelf kandidaten die op zoek zijn naar een 
leerwerkbedrijf! Bel tijdens kantooruren (06) 15 44 58 63 of wanneer  
u wil via mail@tolowerkt.nl
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