
De toekomst ligt bij onze kinderen



Neele-Vat: een familiebedrijf om trots op te zijn

Onze geschiedenis als familie en logistiek gaat ver terug. Zonder te 
overdrijven kunnen wij zeggen dat wij meer dan 100 jaar ervaring hebben, 
en inmiddels al met drie generaties. Als familie zagen we kansen, gingen er 
voor en met succes! Wat in 1975 begon aan de keukentafel in Rotterdam, is 
inmiddels uitgegroeid tot een mooi en succesvol familiebedrijf. 

Dank aan alle collega’s

Het succes van ons bedrijf hebben wij niet alleen gedaan. Als familie zijn 
we dan ook trots op de enthousiaste collega’s waarmee wij dagelijks mogen 
samenwerken. De één is net begonnen, de ander werkt er al meer dan 25 
jaar met ons samen. Graag willen wij daarom als familie en bedrijf onze 
waardering en dank tot uiting brengen aan alle collega’s die zich met hart en 
ziel inzetten voor ons bedrijf. Dit doen wij met de Neele-Vat Academy.

Neele-Vat Academy

De Academy is een studiefonds dat is gericht op de studie van uw kind. Want 
wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Zij zijn 
immers de toekomst en met een goede opleiding krijgen kinderen de beste 
uitgangspositie hiervoor. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. 



Voor wie is de Neele-Vat Academy bestemd

Kinderen van alle collega’s komen in aanmerking voor de studietoelage, mits:
• u minimaal 24 uur per week werkt;
• een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft of;
• langer dan 2 jaar in dienst bent.

Uw kind moet wel bij HR geregistreerd zijn en in aanmerking komen:
• eigen kinderen;
• pleeg kinderen;
• stiefkinderen indien er langer dan 5 jaar een relatie is.

De studietoelage wordt verstrekt aan kinderen die een MBO, HBO of een WO 
opleiding volgen dat als voltijd dagopleiding wordt gegeven aan een door de 
Nederlandse of Belgische overheid erkende onderwijsinstelling. De toelage is 
van toepassing op de officiële duur van de studie. 

De toelage wordt niet verleend:
• jonger dan 18 jaar of ouder dan 26 jaar; 
• bij overschrijding van de officiële studieduur met meer dan een (1) jaar;
• voor parttime-, interne- en avondopleidingen alsmede schriftelijke 

cursussen;
• voor BBL-opleidingen en duale opleidingen. 

Peildatum schooljaar 2022-2023

Kinderen kunnen zich inschrijven tot 30 november 2022 voor het huidige 
schooljaar. Op 1 december 2022 is de peildatum waarbij wordt gekeken of de 
collega en het kind aan bovenstaande criteria voldoen.  



Hoe hoog is de studietoelage

De studietoelage wordt verstrekt aan het kind. De hoogte van de toelagen 
wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het studiejaar 2022/2023 zijn de toelagen als 
volgt bepaald: 
Nederlandse studenten
• MBO  1.500 EURO
• HBO en WO  2.500 EURO

Belgische studenten
• MBO  250 EURO
• HBO en WO  1.500 EURO

Wat is de tegenprestatie

Zondag 19 maart 2023 organiseren wij een introductiedag op Port Park Pernis 
voor alle deelnemers. Tijdens deze dag maken we kennis met elkaar en 
krijgen de kinderen de mogelijkheid om het bedrijf van hun vader of moeder 
beter te leren kennen. 

Aan het einde van deze dag krijgen alle kinderen ook een leuke opdracht 
mee naar huis. Deze opdracht staat in het teken van het kind, de ouder en 
het bedrijf. De uitwerking van de opdracht kan per email worden verzonden 
naar marketing@neelevat.com. De afdeling marketing maakt hier een mooie 
compilatie van die uiteindelijk ook weer met de deelnemers wordt gedeeld.

De studietoelage wordt verstrekt aan het kind na deelname aan de 
introductiedag. Wanneer uw kind echt niet deel kan nemen aan deze dag*, 
is er de mogelijkheid om 1 week (aaneengesloten) te komen meewerken in 
bijvoorbeeld de kantine of de loods. Alleen dan pas wordt de studietoelage 
uitbetaald. 

Wanneer uw kind beide opties afslaat, komt het niet in aanmerking voor de 
studietoelage. 

* Hiervoor moet vooraf melding worden gemaakt bij de afdeling HR, zodat het bestuur kan 

beoordelen of het een legitieme reden is om niet deel te nemen.

 



Inschrijven

Dat kan via www.neelevat.com/academy. 

Voor meer informatie neem contact op met de afdeling HR. 
+31 88 996 4445 afdelingHR@neelevat.com

We wensen alle kinderen veel studieplezier.
Mooie groet, 
Ruud, Rianne, Cuno, Robert, Saskia
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