
Naast de leerwerktrajecten Groen, Horeca 
en Schoonmaak kunnen werkzoekenden 
ervaring opdoen binnen de Logistiek. De 
arbeidsmarkt is continue in ontwikkeling 
en daar passen wij onze leerwerktrajecten 
op aan! Met de komst van een nieuwe si-
mulatieruimte bij het leerwerktraject is 
een uitbreiding gekomen in het leren van 
logistieke vakvaardigheden. 

Alphen is groot in logistiek
De eer was aan Anouk Noordermeer, wet-
houder van onder andere Participatie (werk 
en inkomen), om deze simulatieruimte 
officieel te openen. Anouk: ‘Alphen is groot 
in logistiek en daarom is het goed dat deze 
leeromgeving er is. Zo kunnen mensen 
doorstromen naar werkgevers in de om-
geving. Deze werkplek is zo reëel mogelijk 
zodat het aansluit bij wat werkgevers no-
dig hebben. 

Dat maar veel mensen geholpen worden 
aan een nieuwe baan!’.  

Leren in een beschermde omgeving 
Rijnvicus begeleidt werkzoekenden rich-
ting de arbeidsmarkt. Mensen die net even 
een extra steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken richting werk. Via verschillende 
leerwerktrajecten is het mogelijk dat zij 
ervaren wat het vak inhoudt en welke mo-
gelijkheden tot werk er zijn. 
De leerwerkomgeving Logistiek is vernieu-
wend, omdat kandidaten bij ons leren in 
de simulatieruimte. Binnen deze afge-
schermde omgeving leer je op eigen tem-
po onder andere orderpicken, met hef-
trucks te rijden en weet je na afloop alles 
over de processen en veiligheidsvoorschrif-
ten. Daarna leren kandidaten door in de 
reguliere logistieke afdeling van Rijnvicus 
en doorstromen naar werkgevers. 

Leren werken in een simulatieomgeving Logistiek! 
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Wie kunnen hier terecht? 
Werkzoekenden uit de regio Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem 
kunnen deelnemen aan het leerwerktraject. 
Ook scholieren van niveau 1 van MBO 
Rijnland zijn via onderwijs op de werkvloer 
welkom om kennis in de logistiek op te 
doen.  

Wat kun je na deze periode? 
Alphen aan den Rijn ligt midden tussen 

veel logistieke bedrijven. Rijnvicus past 
het leerwerktraject aan op de vraag van 
deze bedrijven. Zo bieden wij op maat 
gemaakte trajecten aan die gericht zijn 
op specifieke handelingen binnen de logis-
tiek.  

En hoe mooi is het om een kandidaat iets 
te leren, wetende dat aan het einde van 
het traject een werkgever al op je staat te 
wachten met een baangarantie! 

Modern en duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus heeft een vernieuw-
de leerwerkomgeving logistiek. Om werkzoekenden nog beter voor te be-
reiden op het werk in de logistiek.  


