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Sinds drie jaar heeft Melis Logistics een eigen, officieel erkende 
rijschool. Met de Melis Driving Academy bindt Marwin Melis 
effectief de strijd aan met het aanhoudende chauffeurstekort. 
Nu COVID-19 veel branches hard raakt, schoolt hij werkzoekenden 
om tot vrachtwagenchauffeur. Kwestie van win-win.   
tekst: Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies

Buschauffeur, chef-kok, glazenwasser, tennisleraar; 
de nieuwe cursisten van Melis Driving Academy hebben
een zeer diverse achtergrond. Hun overeenkomst: ze 
raakten door de coronacrisis baan of opdrachten kwijt. 

Directeur Marwin Melis: “Al jaren hebben we door 
vergrijzing te maken met een groot chauffeurstekort. 
Vrachtwagenchauffeur zijn is geen 9-tot-5 baan. Je 
maakt lange dagen en moet je sociale leven plannen. 
Voor veel mensen is het een onbekende wereld, waar 
je bewust voor kiest. Wij zeggen wel eens: je moet 
diesel in je bloed hebben. Melis Driving Academy leidt 
medewerkers op tot volwaardige chauffeurs die direct 
in de praktijk aan de slag kunnen. Een chauffeur in 
opleiding leert alles wat hij moet weten om zelfstandig 
te functioneren: laden, lossen, benodigde documenten 
afhandelen en omgaan met klanten.”

Klantvriendelijk en flexibel
“De chauffeurs van nu zijn geen asfaltcowboys meer, 
maar serviceverleners. Iemand die voorheen tourbussen 
bestuurde, heeft daarom meteen een voorsprong. Zo 
iemand is al gewend klantvriendelijk en flexibel te zijn. 
Als je ook nog betrouwbaar en stressbestendig bent,
hoef je alleen nog maar een aantal rijlessen te volgen 
om te worden omgeschoold tot volwaardige vracht-
wagenchauffeur.”

Met twee lesauto’s leidde Melis Driving Academy 
in-house tot nu toe 100 chauffeurs op, onder wie zes 
vrouwen: “We blijven mensen nodig hebben. Hiervoor 
hebben we onlangs een nieuwe recruiter aangetrokken. 
Dus bén of kén je iemand met ambities voor het 
(inter)nationaal transport, informeer dan gerust eens 
naar de mogelijkheden. Je bent van harte welkom bij 
ons familiebedrijf.”

OKA BESTUUR:
Ondernemers- en belangen vereniging OKA verbindt, verrast 
en verrijkt ondernemers uit Arnhem en omstreken. Het is 
de grootste en oudste ondernemersvereniging van Arnhem 
en omstreken met ongeveer 300 leden. 

HET BESTUUR BESTAAT UIT DE VOLGENDE LEDEN:
(van links naar rechts) 
Toni Iñiguez Najdanovski (voorzitter), 
Anneloes Vos, Anke Pollmann, Jan Ummenthum, 
Marian Adelaar (office manager),  
Hester van den Heuvel, Anja de Weerd (secretaris), 
Riëlle Schoeman, Wouter Groothedde (onlangs 
afgetreden), Ronald de Jonge (penningmeester), 
Hans-Robert van der Doe.
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