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Helicon en wehkamp.nl 
werken intensief samen bij 
praktijkgerichte opleiding 

Helicon Opleidingen is een opleidingscentrum voor Groen On-
derwijs en biedt VMBO en MBO aan in Gelderland en Noord-
Brabant. Helicon Bedrijfsopleidingen zorgt voor bedrijfsoplei-
dingen, cursussen en in-company trainingen in het hele land. 
Uitgangspunt is het bieden van opleidingen die goed aansluiten 
op de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven. Bij de vestiging 
van Helicon in Geldermalsen worden de volgende opleidingen 
aangeboden: Dier, Gedrag & Welzijn, Eco & Wildlife, Logistiek 
& Transport, Teelt & Techniek en Outdoor & Adventure. Vanaf 
september 2013 gaat de nieuwe opleiding Toegepaste Biologie 
van start. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen 
werkt Helicon samen met partners als het ROC Rivor en partici-
perende bedrijven. Ook bij de nieuwe opleidingen tot logistiek 
medewerker en chauffeur goederenvervoer is dit het geval; voor 
deze studie werd een beroep gedaan op de kennis en ervaring 
van wehkamp.nl. Vanaf de start in augustus 2012 zijn veertig 
leerlingen voortvarend aan de opleiding begonnen. Zij werken 
vier dagen op locatie en volgen een dag theoretische ondersteu-
ning in Geldermalsen. 

wehkamp.nl grootste online warenhuis
Als grootste online warenhuis van Nederland is wehkamp.nl 
marktleider op het gebied van winkelen via internet. Jaarlijks 
bezoeken ruim 110 miljoen mensen de webwinkel van weh-
kamp.nl; dagelijks rijden dertig vrachtwagens vanuit Maurik 
naar klanten in heel Nederland. Voordat alle bestellingen bij de 
klant thuis worden afgeleverd, worden ze onder andere opgesla-
gen in het Logistiek Service Center (LSC) aan de Homoet-
sestraat in Maurik. Dit distributiecentrum werd in 1969 al ge-

opend; destijds telde de opslagruimte vijfduizend vierkante 
meter. Inmiddels is dit oppervlakte zes keer zo groot geworden. 
Een ingenieus automatiseringssysteem zorgt ervoor dat de goe-
derenstroom optimaal wordt beheerst, fouten worden geminima-
liseerd en retourzendingen snel worden afgehandeld. In het ser-
vicecentrum in de Betuwe worden met name de grotere en 
zwaardere producten opgeslagen. Lichtere goederen als kleding 
worden vanuit Logistiek Service Center Dedemsvaart gedistri-
bueerd.

Rivierenland logistieke hotspot
De regio Rivierenland is een logistieke hotspot, in grootte de 
derde van Nederland. Vanuit het bedrijfsleven is dan ook grote 
behoefte aan gekwalificeerd personeel dat kan worden ingezet in 
de logistieke sector. Uit onderzoek van VNO-NCW bleek de 
vraag naar logistieke medewerkers dermate groot, dat Helicon 
samen met ROC Rivor dit jaar is gestart met opleidingen logis-
tiek medewerker en chauffeur beroepsgoederenvervoer, beide op 
niveau 2. De opleidingen onderscheiden zich door de verbinding 
van de algemene en de agrologistiek, waarbij kennis over beder-
felijke waar, verpakkingen, koelingen en soorten voedingsmid-
delen centraal staat. Manager Logistiek Hanny Kapelle van weh-
kamp.nl is intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van 
beide opleidingen. “Rivierenland vergrijst in de toekomst sneller 
dan de rest van Nederland. Het is dus belangrijk dat er voldoen-
de instroom is van gekwalificeerde jongeren. Uniek aan deze 
nieuwe opleidingen is dat vooraf geen keuze gemaakt hoeft te 
worden tussen logistiek medewerker en chauffeur. Leerlingen 
kunnen instromen vanaf zestien jaar, voor chauffeur is dat uiter-

onderwijs en bedrijfsleven samen sterk voor gekwalificeerd personeel
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onderwijs wordt steeds meer maatwerk: voortdurend worden door specialisten trainingen en oplei-
dingen ontwikkeld voor mensen die vanuit een werkende positie verder willen doorgroeien of zich 
bij willen laten scholen. Helicon opleidingen biedt opleidingen die goed aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk. ook bij de ontwikkeling van studies wordt het bedrijfsleven volop betrokken. wehkamp.nl is 
hier een goed voorbeeld van: voor de inhoud van de nieuwe opleidingen logistiek medewerker en 
chauffeur goederenvervoer werkte Helicon en partner RoC Rivor intensief samen met wehkamp.nl. 
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aard achttien jaar. De studenten worden 
breed geschoold en zijn na het behalen 
van hun diploma inzetbaar bij uiteenlo-
pende logistieke bedrijven. Helicon sti-
muleert kennisdeling met het bedrijfsle-
ven, zodat de opleidingen aansluiten op 
de dagelijkse praktijk. Door deze verbin-
ding wordt een op maat gesneden onder-
wijspakket aangeboden dat leerlingen 
aanspreekt.”

onderwijs op maat
Wim Peeters zet zich als senior project-
leider van Helicon in om onderwijs en 
bedrijfsleven blijvend met elkaar te ver-
binden. “De logistieke sector is een dyna-
mische branche waarin innovaties elkaar 
in hoog tempo opvolgen. Wij bieden on-
derwijs op maat en spelen bij het ontwik-
kelen van nieuwe opleidingen adequaat in 
op behoeften van bedrijven.” Vestigings-
directeur Monique Witlam van Helicon 

Geldermalsen onderschrijft dit. “Na de 
voortvarende start van de logistieke stu-
dies evalueren we gedurende het eerste 
jaar kansen en uitdagingen die zich on-
derweg aandienen. In september 2013 
starten we bovendien met logistieke op-
leidingen voor logistiek teamleider en 
planner wegtransport op niveau 3, die 
eveneens tot stand komen in nauw over-
leg met het bedrijfsleven in de regio. 
Door te investeren in duurzame relaties 
met lokale bedrijven kunnen we ons on-
derwijstraject zorgvuldig afstemmen op 
actuele vragen vanuit de markt.”

bedrijfsexcursies 
vergroten interesse
Bij wehkamp.nl zijn vier leerlingen ge-
plaatst die al werkend worden opgeleid 
tot logistiek medewerker/chauffeur. Han-
ny Kapelle: “In Maurik werken ruim hon-
derd mensen op vier afdelingen: inslag, 

opslag, uitgifte en retourzendingen. Tij-
dens de opleiding komen alle aspecten 
van deze afdelingen aan bod. Onderdelen 
die worden behandeld zijn onder andere 
administratie, scannen/barcodes, vracht-
brieven lezen, digitalisering en arbo om-
standigheden. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan Nederlands, Engels, Duits en 
rekenen.” Om de interesse in de sector te 
vergroten, worden bovendien met regel-
maat bedrijfsexcursies georganiseerd. 
“Ook is iedereen vanuit wehkamp.nl naar 
de Logistica Beurs in Utrecht geweest. 
Naast praktische en theoretische vaardig-
heden is het vooral belangrijk dat leerlin-
gen breed leren kijken. Samen met Heli-
con doet wehkamp.nl er alles aan om dat 
te bereiken.” 

www.helicon.nl en www.wehkamp.nl 
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