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Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf

Het Samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om jongeren bij 

jou in het bedrijf een meubelopleiding te laten volgen via het systeem 

‘werkend leren’, de BBL-route (Beroepsbegeleidende Leerweg).
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Een Samenwerkingsverband is een groep bedrijven die zich hebben verenigd om leer-

lingen op te leiden tot meubelmaker of interieurbouwer. De regionale coördinatoren en 

centrale personeelsadministratie nemen de bedrijven veel werk uit handen en onderling 

is er geregeld contact.

10 voordelen die het aantrekkelijk maken om jongeren op te leiden:

• Je hoeft niet zelf een 2- of 3-jarige 

arbeidsovereenkomst af te sluiten met 

een leerling, dat doet het SWV.

• Je betaalt alleen de daadwerkelijk 

gewerkte uren binnen je bedrijf. Bij 

ziekte of vakantie ontvangt de leerling 

wel salaris, maar deze uren worden 

niet aan je doorberekend.

• Mocht er tussen de leerling en je 

bedrijf geen goede match zijn dan kan 

er, in goed overleg, gewisseld worden.

• Als je geen volledige erkenning hebt, 

en dus maar een deel van de opleiding 

kan aanbieden, worden de ontbrekende 

onderdelen aangeboden via leerwerk-

plaats of ander leerbedrijf.

• Het SWV biedt meerdere workshops 

aan waardoor de leerling meer wordt 

aangeleerd en deze breder inzetbaar 

zijn binnen je bedrijf.

• De leerling krijgt op gezette tijden 

extra scholing op de leerwerkplaats, 

zonder extra kosten.

• Voorbereiding op de Proeve van 

Bekwaam heid en/of VakVaardigheids-

Toets kan plaatsvinden op de werk-

plaats.

• Het SWV betaalt het examengeld van de 

leerling, dat bespaart u al snel €300.

• Het SWV betaalt/vergoedt kosten van 

gereedschap en kleding en je hebt 

geen overheadkosten zoals salarisad-

ministratie, verzuimverzekering en 

arbodienst.

• De SWV-coördinator ondersteunt en 

begeleidt de leerlingen. Mocht er iets 

niet goed gaan op school of in het 

bedrijf, dan treedt deze coördinator op 

als mediator om het probleem op te 

lossen.


