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Opleidingen voor jouw personeel

Meer dan 150 opleidingen zijn helemaal gratis en voor heel wat andere 
opleidingen bieden we een flinke korting. Het volledige opleidingsaanbod 
vind je op www.alimento.be/opleidingen. Alle werknemers die onder de 
paritaire comités 118 en 220 vallen mogen aan deze opleidingen deelnemen. 
Voor je uitzendkrachten gelden dezelfde voordelige voorwaarden. En wist je 
dat je ook als bedrijfsleider of gerant hiervoor in aanmerking komt?

Tegemoetkoming in de kosten

Wist je dat heel wat open opleidingen gratis zijn voor bedrijven met minder 
dan 100 werknemers? Bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen een 
tegemoetkoming van 50%. Voor de meeste opleidingen op maat bedraagt 
de tegemoetkoming van Alimento in de kosten 130€ per dag en per deelne-
mer, met een maximum van 390€ per dag en per groep (vanaf 3 personen). 
Voor kortere opleidingen wordt dat omgerekend naar 17€ per uur en per deel-
nemer. Voor enkele opleidingen hanteren we een andere tegemoetkoming, 
maar de juiste bedragen vind je sowieso altijd op onze website.

Terugbetaling loonkosten via het Vlaams 
Opleidingsverlof (VOV)

Voor voedingsbedrijven vormen de loonkosten een groot deel van de  
opleidingskosten. Het Vlaams Opleidingsverlof laat toe om daarvan een deel 
te recupereren. Belangrijk is wel dat je dit moet aanvragen vóór de start van 
de opleiding. In Wallonië en Brussel geldt nog het vroegere Betaald  
Educatief Verlof. De voorwaarden en aanvraagprocedure vind je op  
www.alimento.be/vov (Vlaanderen) of www.alimento.be/bev  
(Brussel en Wallonië).

Wat kunnen we voor je doen? 

Alimento groepeert alle sectorale diensten voor voedings-
bedrijven, hun werknemers, bakkers en het onderwijs. 
Alimento kan je ondersteunen bij het managen van je 
bedrijf. Als sectorcoach hebben wij een antwoord voor 
heel wat vragen over personeelsbeleid en opleidingen.

Onze diensten betalen we met 
jouw bijdragen

Wist je dat je al betaalt voor onze diensten? Op het 
brutoloon van alle werknemers van de paritaire comité's 
118 (arbeiders) en 220 (bedienden) wordt een deeltje 
afgehouden voor Alimento.

Alimento luistert naar jou. 
Heb je een vraag? Een probleem? 
Contacteer ons en dan zoeken we 
samen een oplossing.



Financiële steun

Gespecialiseerde hulp inroepen heeft natuurlijk een 
bepaalde kost. Daarom heeft Alimento het adviesbudget 
in het leven geroepen. 

Voedingsbedrijven hebben recht op een reeks financiële 
tegemoetkomingen die tot 6.000€ per scan kunnen be-
dragen voor bedrijven met minder dan 100 werknemers.

Ontdek ons volledige adviesaanbod 
op www.alimento.be/steun 

Advies op maat

Heb je een probleem met je personeelsorganisatie? Hoor je klachten aan de 
inpaklijn over een slechte werkhouding? Wil je efficiënter aanwerven of een 
langdurig zieke weer in het team laten meedraaien? Alimento kan je helpen bij 
(bijna) alle aspecten van je personeelsbeleid. In ons uitgebreid adviesaanbod 
vind je een hele reeks instrumenten die jou helpen om de situatie te ontleden 
en een gepaste oplossing te formuleren.

Jouw personeelsbeleid onder de loep

 � Algemeen HR-beleid 

 � Rekrutering

 � Onthaal nieuwkomers & meter-/peterschap

 � Gestructureerd aanpakken van vorming, 
training en opleiding

 � Werkplekleren, werkinstructies en didactisch 
materiaal

 � Competentie- en talentmanagement

 � Evaluatie en functionering

 � Loopbaanbeleid en loopbaanplanning

 � Diversiteit

Jouw arbeidsorganisatie onder de loep

 �  Creëer autonomie, leermogelijkheden en 
variatie in het werk

 � Oplossingen voor repetitief werk

 � Analyse van de werkdruk

 � Mogelijkheden voor lichter werk 

 � Doorlichting takenpakket 
eerstelijnsleidinggevenden

 � Ergonomie

 � Omgaan met telewerk 

 � Omgaan met automatisering en 
digitalisering

 � DeconnecterenOnze 
adviesdiensten



Ons 
opleidingsaanbod

INTERNE TRANSPORTMIDDELEN

TRANSPORT

Interne transportmiddelen: heftruck, reachtruck, 
elektrotranspallet, orderpicktruck, stapelaar,  
hoogtewerker, ...

Initiatie in efficiënt en veilig behandelen, transporteren, laden, 
lossen en opslaan. De focus ligt in deze opleiding op onge-
vallenpreventie, schadebeheersing en kostenreductie.

Praktische info:
Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties 
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Magazijnmedewerker Intern Transport

Vijf dagen praktijkgerichte opleiding om veilig en correct om 
te gaan met alle mogelijke dragers en transportmiddelen (van 
vorkheftruck over reachtruck tot stapelaars). Alle facetten van 
een veilige werkomgeving worden belicht. 

Praktische info:
De Nestor - datum en locatie nog te bepalen.

Rijbewijs C

Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige  
theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het  
rijbewijs C te behalen voor het vervoer van zaken met een  
massa van meer dan 7.500 kg.

Douaneformaliteiten: Update Douane 2019

De douanewetgeving is een materie die constant wijzigt.  
Inzicht in de gevolgen van de Brexit, het in werking treden van 
nieuwe vrijhandelsakkoorden en een overzicht van thema’s 
waarvan ondernemingen op de hoogte moeten zijn.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Transportmanagement en distributie

Inzicht in de nieuwe technieken en praktische oplossingen van 
transportoptimalisatie.

Praktische info:
ZELCO logistics nv: Gent (4 dagen: 06/10, 13/10, 20/10 en 
27/10)

Basisopleiding Incoterms 2010

Optimaal gebruik van Incoterms (internationale handelsvoor-
waarden) voor iedereen die betrokken is bij transport en  
logistiek, import en export, verzending en klantenservice.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Praktische info:
Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Rijbewijs CE

Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige 
theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het 
rijbewijs CE te behalen. Hierna mag de (toekomstige) chauffeur 
een voertuig C met aanhangwagen besturen.

Praktische info:
Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Nascholing vakbekwaamheid

Chauffeurs moeten zich permanent bijscholen. Iedere bestuur-
der moet elke 5 jaar minstens 35 kredieturen behalen om de 
code nascholing op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Praktische info:
Deze opleiding wordt gegeven in een zeventigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Basisopleiding Douane

Overzicht van de basisbeginselen inzake accijnzen, belang-
rijke aspecten zoals het verkeer onder de schorsingsregeling 
(EMCS), informatie met betrekking tot heersende tarieven, 
vrijstellingsgronden enz.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.



MAGAZIJN EN LOGISTIEK

Operationeel magazijnmanagement

Ben of word je verantwoordelijk voor een magazijn? Wil je  
graag meer weten over de aspecten van een magazijn in de 
supply chain? Of ben je benieuwd hoe je de kosten en werking 
van je magazijn kan optimaliseren? Volg dan deze 5-daagse 
opleiding magazijnbeheer!

Praktische info: 

ZELCO logistics nv: Antwerpen (5 dagen: 15/09, 22/09, 29/09, 
06/10 en 13/10)

Ladingbeveiliging voor magazijnmedewerkers

Deze opleiding is gericht op magazijnmedewerkers die instaan 
voor het correct laden van vrachtwagens en meer wil weten over 
het zekeren van lading en de wettelijke verplichtingen.

Praktische info: 
De Nestor - datum en locatie nog te bepalen.

Efficiënt voorraadbeheer en optimalisatie

Inzicht in het verkrijgen van een optimaal samenspel tussen 
voorraad, servicegraad, bestelsystemen en logistieke kosten. 
Aanreiken van de nodige technieken en praktische oplossingen 
om optimale voorraden en vloeiende herbevoorradingen  
te realiseren.

Praktische info: 
ZELCO logistics nv: Antwerpen (5 dagen: 03/11, 10/11, 17/11, 
24/11 en 01/12)

Oorsprongscertificaten - de oorsprong van goederen 
met zijn commerciële en fiscale impact

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument 
wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen. De opleiding 
vertrekt vanuit het wetgevend kader, met cases en dossiers uit 
de praktijk van de docent en deelnemers.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Service Level Agreements in transport: aandachts-
punten voor uw overeenkomst met uw transporteur.

Deze opleiding is gericht naar medewerkers en leidinggevenden 
die dagelijks te maken hebben met internationaal transport van 
goederen en die service level agreements willen implementeren 
en beheren of hun huidige systeem willen toetsen aan de kennis 
en ervaring van de docent.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

De link tussen douane en BTW - Verhouding tussen 
de te vervullen BTW-en douaneformaliteiten

Op het vlak van invoer en uitvoer zijn BTW en douane  
onlosmakelijk met elkaar verweven. Het is dus van cruciaal 
belang de formaliteiten en verplichtingen vanuit beide perspec-
tieven te bekijken, en te vervullen, om tot een kwalitatieve en 
regelmatige afhandeling van grensoverschrijdende (niet-EU) 
transacties te komen.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Praktische toelichting voor het succesvol opmaken, 
indienen en opvolgen van douaneaangiften

Deze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) 
opmaken van douaneaangiften. Hierbij wordt aandacht besteed 
aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten 
voorkomen en de bijhorende documenten.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Het CMR-verdrag en het CMR-vervoersdocument 
onder de loep

Via een interactieve opleiding leer je de basisconcepten van 
een correct ingevulde vrachtbrief. Zo vermijd je discussies over 
aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden, …, en de 
daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten.

Praktische info:
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Beheer van transportdocumenten internationale  
handel: een grondigere kennis en een flexibeler  
beheer van documenten

Slecht ingevulde documenten leiden tot vertragingen aan 
de grenzen, ontevreden klanten en nog veel meer. Met deze 
opleiding krijg je inzicht in deze complexe informatie en in je 
goederenstroom.

Praktische info: 
BCCL bvba - datum en locatie nog te bepalen.

Lean Supply Chain

Bespreken van alle aspecten met betrekking tot het uitbouwen 
van een lenige en kwaliteitsvolle supplychain. Praktisch gebruik 
van basisconcepten van Lean denken en Six Sigma-kwaliteits-
beheer.

Praktische info: 
ZELCO logistics nv: Gent (4 dagen: 21/09, 19/10, 23/11 en 
14/12)

Lean Productiemanagement

Inzicht bieden in de belangrijkste items rond Lean-productie-
management zoals: push-, pull- en push-pullsystemen,  
praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP 1), CRP  
(Capacity Requirement Planning) enz.

Praktische info: 
ZELCO logistics nv: Gent (5 dagen: 05/01, 12/01, 19/01, 26/01 
en 02/02)



Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento- 
tussenkomst

 � Opleidingen met een Alimento-tussenkomst zijn: open Alimento-
opleidingen, open opleidingen bij erkende partners en maatopleidingen.

 � De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn 
uitzendkrachten die werken in een bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal 
van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 848.

 � De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden 
betaald of gerecupereerd.

 � Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform 
het sectoraal model van de voedingsnijverheid. Dit opleidingsplan werd 
overlegd met de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien 
van toepassing), wat werd bevestigd met de handtekening van de 
werknemersafgevaardigden (www.alimento.be/nl/sectorCAO).

 � Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks 
overlegd met de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie  
(www.alimento.be/nl/sectorCAO).

Bijkomende voorwaarden

In functie van het type opleiding zijn er bijkomende voorwaarden die van toepas-
sing zijn. Hieronder vindt u ze allemaal.

1. Maatopleidingen

Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento 
en de lesgever. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding.

2. Open opleidingen georganiseerd door erkende partners

Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende 
partner/opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de 
partner! 

Inschrijven, annuleren, getuigschrift

Voor vragen over inschrijving, betaling, annuleren, evaluatie en getuigschriften 
neemt u rechtstreeks contact op met onze partner. Contactgegevens vindt u bij 
de detailgegevens van elke opleiding.

Betaling

 � De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het 
bedrijf, dat een deel van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento. Het 
bedrag van de tussenkomst vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 

 � Alimento betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW.

3. Bijkomende voorwaarden voor open Alimento-opleidingen

Open Alimento-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento 
inschrijft.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento kan enkel via onze website 
www.alimento.be/opleidingen (u ziet dan meteen of er nog plaats is). Met een 
sleutelwoord uit de titel vindt u de opleiding snel terug.  
Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij 
meer praktische informatie hebt ontvangen

Betaling

Als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen, ontvangt u een factuur kort 
voor het begin van de opleiding. Deze is vooraf te betalen. Aan Alimento/IPV vzw 
kunt u niet betalen met opleidingcheques of de KMO-ondernemingsportefeuille. 

Getuigschrift

De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen.

Annuleren?

Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start 
van de opleiding. Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulering? Bij een 
betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij een gratis oplei-
ding factureren we een annuleringsvergoeding van € 150 per persoon en per dag.

Alimento heeft het recht om een opleiding 
te annuleren wanneer het vereiste aantal 
deelnemers niet wordt bereikt of in geval van 
overmacht (bv. ziekte van de instructeur). 
Alimento kan niet aansprakelijk zijn voor even-
tuele schade die hieruit zou voorkomen.

Terugbetaling loonkosten via het Vlaams 
Opleidingsverlof (VOV)

Voor voedingsbedrijven vormen de loonkosten 
een groot deel van de opleidingskosten.  
Het Vlaams Opleidingsverlof laat toe om 
daarvan een deel te recupereren. Belangrijk is 
wel dat je dit moet aanvragen vóór de start van 
de opleiding. In Wallonië en Brussel geldt nog 
het vroegere Betaald Educatief Verlof.

De voorwaarden en aanvraagprocedure vind 
je op www.alimento.be/vov (Vlaanderen) of 
www.alimento.be/bev (Brussel en Wallonië).
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Contacteer jouw adviseur!

Adviseur logistiek

Tom De Cock 

 � tom.de.cock@alimento.be

 � 0473 65 42 68

Dossierbeheerder logistiek

Lindsay Adam

 � lindsay.adam@alimento.be

 � 02 528 89 82

Wat kunnen we voor je doen?
Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. 

 � Vind je een opleiding niet terug? 

 � Wil je een opleiding voor een hele groep werknemers 
organiseren?

Contacteer ons, onze medewerkers helpen je verder.

Raadpleeg het volledige opleidingsaanbod op 

www.alimento.be/opleidingen

Alle erkende lesgevers vind je op 

www.alimento.be/lesgevers


