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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 de meeste open opleidingen voedselveiligheid gratis 
zijn voor bedrijven met minder dan 100 werknemers?  
Bedrijven met meer dan 100 werknemers betalen 150€ per 
deelnemer per dag. Voor maatopleidingen krijg je van Alimento 
een tegemoetkoming in de kosten van 210€ per opleidingssessie.  
Voor begeleiding bedraagt dat 105€ per sessie.

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  
bedragen 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 je bij (bijna) alle aspecten van je personeelsbeleid. In ons uitgebreide 
adviesaanbod vind je een hele reeks instrumenten die jou helpen om de 
situatie te ontleden en een gepaste oplossing te formuleren.

Onze 
adviesdiensten

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

 � Deconnecteren



Ons 
opleidingsaanbod

BASISVAARDIGHEDEN (SPECIFIEK) BROOD, MAALDERIJ, DEEGWAREN BROUWERIJEN, LIKEUREN, ...

DUURZAAMHEID

Statistische Proces Controle

De recente technologische innovaties (Industry 4.0) genereren 
ontzettend veel data voor procesopvolging (Big Data). Hoe kan 
je door de bomen het bos nog zien? Welke data heb je nu echt 
nodig om een proces op te volgen en te optimaliseren?

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK

Praktische info:
Précon Food Consultants bvba: Hasselt

Statistiek voor labomedewerkers 

Basisopleiding voor het juiste gebruik van statistiek voor de 
validatie van gegevens, het bepalen van meetonzekerheden en 
het borgen van het analytische proces. 

Praktische info:
CKZ West-Vlaanderen vzw - Amelior: Zwijnaarde  
(3 dagen: 09/11, 16/11, 23/11)

Theoretische en praktische benadering van  
de tarwevermaling

Theoretische en praktijkkennis rond tarwevermaling.  
Het praktische gebeurt via een graanreinigingsinstallatie en 
een Bühler-maalautomaat; ook is er een kwaliteitsbeoordeling 
van inkomende tarwe via analyse van het vochtgehalte en 
hectolitergewicht.

Praktische info:
Universiteit Gent (Ingrid De Leyn): Gent 

Theoretische en praktische benadering van tarwe-  
en bloemkwaliteit  

Theoretische en praktijkkennis rond tarwevermaling.  
Het praktische gebeurt via een graanreinigingsinstallatie en 
een Bühler-maalautomaat; ook is er een kwaliteitsbeoordeling 
van inkomende tarwe via analyse van het vochtgehalte en 
hectolitergewicht. 

Praktische info:
Universiteit Gent (Ingrid De Leyn): Gent (17/09)

Technologische aspecten van het brouwproces 

Basiskennis bierbrouwen: grondstoffen van bier en de 
kwaliteitseisen; alle stadia van het productieproces; 
voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking; types bieren. 
Aanvullend: praktijkdag brouwen in een brouwerij. 

Praktische info:
Panta Rhei (Peter Croonenberghs): Merelbeke (2 dagen: 23/10 
en 30/10)

Circulaire economie: Impact van beleid op verpak-
kingsmaterialen & kwaliteitsmanagementsystemen 

Circulaire economie is in. Tijd dus voor een duidelijk overzicht 
van de beleidsmatige doelstellingen, met focus op verpakkingen 
en de impact die deze kunnen hebben op uw food safety & 
quality managementsystemen.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK

Praktische info:
Eva Moens Consult bvba (Sarah Laenen): Grobbendonk 
(27/10)



UTZ en Rainforest Alliance fusioneren: op weg naar 
een duurzame certificatie

UTZ/Rainforest Alliance hebben recent hun fusie aangekondigd. 
In deze opleiding verwerf je inzicht m.b.t. waarden van 
UTZ&Rainforest Alliance. Wat zijn de voorwaarden voor 
certificatie en gebruik van de logo's.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK

Praktische info:
Eva Moens Consult bvba (Sarah Laenen): Berchem (15/10)

Fairtrade certificatie: hoe eerlijke handel 
ondersteunen? 

Fairtrade Belgium (Max Havelaar) volgt de internationale 
Fairtrade standaarden en stimuleert eerlijke handel met het 
Zuiden. Maak kennis met de waarden van Fairtrade en de 
voorwaarden voor certificatie en gebruik van het logo.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK

Praktische info:
Eva Moens Consult bvba (Sarah Laenen): Berchem (03/12)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): wat en 
hoe voorbereiden op certificatie 

De deelnemers maken kennis met de RSPO standaarden 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil). We geven achtergrond-
informatie en reiken de nodige tools aan m.b.t. het voorbereiden 
van een certificatie.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK

Praktische info:
Eva Moens Consult bvba (Sarah Laenen): Puurs (10/12)

MEETTECHNIEKEN EN VOEDINGSMIDDELENANALYSES 

Good Sensory Practices: Sensorische analyse van 
voedingsmiddelen- en ingrediënten deel 1 en deel 2 

Globaal overzicht van sensorisch onderzoek: inleidende 
begrippen, consumententesten en analytische sensorische 
testen. Dataverwerking van sensorische data, correlatie 
sensorische en instrumentele data, sensorische shelf life testen.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): Zwijnaarde (2 dagen: 22/10, 17/11)

Smaak: begrijpen en meten. Succesfactor voor het 
commercialiseren van levensmiddelen 

Inzicht in de verschillende elementen die de smaakperceptie van 
levensmiddelen bepalen. De moleculaire basis van smaak en de 
technieken om de smaakbepalende factoren zowel sensorisch 
als chemisch-analytisch te karakteriseren. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): Zwijnaarde (26/11)

Smaak : geurbelasting verpakking en effecten  
op smaak 

Uitleg over het belang van een sensorische ingangscontrole van 
bedrukte verpakkingsmaterialen (papier, karton en polymere 
materialen) en de sensorische methodieken voor het evalueren 
van de geurbelasting van verpakkingsmaterialen. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech: Zwijnaarde (15/09)

Sensorische kwaliteitscontrole van verpakking

 Geurproblematiek van verpakkingsmaterialen, Europese  
wetgeving (normen, standaarden) over voedingscontact- 
materialen, richtlijnen (GMP) voor de productie van  
voedingscontactmaterialen en sensorische analyse  
(met chemisch-analytische ondersteuning).

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat

Smaak: geurtesten van verpakkingsmaterialen 

Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen (taints) moeten 
vermeden worden. Krijg een inleiding in de geurproblematiek, 
leer de good practices voor sensorisch onderzoek en ga aan 
de slag met tips & trics voor de selectie en training van een 
geurpanel. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): Zwijnaarde (28/09)

Vermijden van recalls 

Leer oorzaken van recalls en de wetgeving errond kennen, 
wanneer een product van de markt moet worden gehaald 
en hoe imagoverlies en negatieve economische gevolgen te 

vermijden via een praktische kijk op onderzoeksstrategieën en 
crisismanagement.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech: Zwijnaarde 

Inline kwaliteitsmetingen procesinstallaties in de 
voedingindustrie 

Overzicht van meest gebruikte inline kwaliteitsmetingen in 
voedings- en drankenindustrie. Voorwaarden en benodigdheden 
om instrumenten te dimensioneren en in het proces te 
installeren. Onderscheid tussen verificatie, kalibratie en justering 
wordt geduid.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Endress+Hauser (Wouter Vandevyver): Evere (17/09)

Selectieprocedure voor een intern smaakpanel voor 
voedingsmiddelen en ingrediënten 

Praktische in-company opleiding voor de selectie van een 
intern sensorisch panel voor voedingsmiddelen en ingrediënten. 
Rekrutering van testpersonen gebeurt vooraf door het 
voedingsbedrijf.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat



PROCESSEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

Destillatie - Basis 

Verwerf inzicht in het destillatieproces om het proces veilig, 
efficiënt en kostenbewust te leren beheren. 

Praktische info:
Acta: Brasschaat

Destillatie - gevorderden 

Verwerf diepgaander inzicht in het destillatieproces om het 
proces veilig, efficiënt en kostenbewust te beheren, doelgericht 
te kunnen reageren op storingen en doordachte bijdragen te 
leveren bij optimalisatieprojecten. 

Praktische info:
Acta: Brasschaat

Toegepaste warmteleer

Theoretisch en procestechnologisch inzicht verwerven in 
warmtewisseling met betrekking tot praktische toepassingen 
zoals warmtewisselaars, condenspotten, stoom en  
andere energiedragers. 

Praktische info:
Acta: Brasschaat

Biofilms in de voedingsindustrie: preventie  
en detectie

 Biofilms zijn vaak de oorzaak van (zware) besmettingen van 
voedingswaren. Ze liggen aan de basis van 40% van toxische 
infecties. Het is een continue zoektocht dit type besmetting 
te voorkomen. Meerdere onderzoeksinstellingen en bedrijven 
werken samen op zoek naar innovatieve oplossingen. 

Praktische info:
ILVO (Koen De Reu), Ugent (Imca Sampers), KULeuven (Thijs 
Vackier): Nijvel (24/11)

Impact van pasteurisatie en snelkoelbarema’s op 
levensmiddelenmicrobiologie: Opfrissing voor 
Q-managers en R&D managers 

De onderbouwing, validatie en barema’s van pasteuriseren, 
steriliseren en snelkoelen worden in detail bekeken en toegelicht 
vanuit een microbiologische bril. Tijdens oefeningen leren 
deelnemers lethale waardes en P-waardes berekenen én  
te evalueren. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Eva Moens Consult bvba (Catherine Keirse): Puurs (08/12)

VERPAKKINGEN

Modified Atmosphere Packaging (MAP) van vis 

In deze opleiding komt Modified Atmosphere Packaging (MAP) 
van vis aan bod. Je leert welke de ideale gassamenstelling is en 
welke barrière-verpakkingen je kan gebruiken. Daarnaast wordt 
bekeken welke invloed het type verpakking heeft op MAP. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Modified Atmosphere Packaging (MAP) van vlees 

In deze opleiding komt Modified Atmosphere Packaging (MAP) 
van vlees aan bod. Je leert welke de ideale gassamenstelling 
is en welke barrière-verpakkingen je kan gebruiken. Daarnaast 
wordt bekeken welke invloed het type verpakking heeft op MAP. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Verpakkingsmaterialen en vulsystemen 

In deze opleiding van een halve dag leer je welke barrière-
verpakkingen er gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt 
de invloed van het type verpakkingsmachine op Modified 
Atmosphere Packaging (MAP) behandeld. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

EMAP: hoe verpak ik versneden groente en fruit 

In deze opleiding komt het verpakken van versneden groenten 
en fruit uitgebreid aan bod, zowel bekeken vanuit het product, 
het verpakkingsmateriaal als vanuit de verpakkingsmachine. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Sealen in theorie en praktijk - Hands on workshop 

In deze hands-on workshop leer je de theorie en de praktische 
uitvoering van sealen als belangrijke eigenschap van 
verpakkingsmaterialen en -concepten. 

Praktische info:
Universiteit Hasselt - Verpakkingscentrum: Diepenbeek (29/09)

 
Gaspermeabiliteit in theorie en praktijk  
Hands-on workshop 

In deze workshop leer je de theorie en praktijk van gasdoorlaat-
baarheid als belangrijke eigenschap van verpakkingsmaterialen 
en -concepten. 

Praktische info:
Universiteit Hasselt - Verpakkingscentrum: Diepenbeek (17/11)

 

Smaak: sensorische evaluatie 

Aanleren van de basisprincipes van sensorische evaluatie en 
smaaktesten. De begrippen geur/aroma, smaak en mondgevoel 
worden geïllustreerd, zodat je smaakvarianten kan herkennen  
en beoordelen.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat
ILVO (Geertrui Vlaemynck): op maat



Wegwijs in verpakkingen uit golfkarton 

In deze opleiding worden de verschillende aspecten van 
golfkarton belicht: van papier tot golfkarton, van golfkarton 
tot verpakking, fabricagemethoden en invloeden, kwaliteit en 
praktijk. Je brengt een bezoek aan IBE-BVI Lab. 

Praktische info:
Belgisch Verpakkingsinstituut: Zellik (3 dagen: 06/10, 07/10, 
20/10)

Van papier tot transportdoos - theorie en praktijk  
In deze hands-on workshop krijg je een theoretische en 
praktische introductie in golfkarton als verpakkingsmateriaal 
van de kartonnen secundaire verpakking in relatie tot zijn 
performantie in transport (simulatieonderzoek). 

Praktische info:
Universiteit Hasselt - Verpakkingscentrum: Diepenbeek (22/10)

 
Wegwijs in vouwkarton 

Krijg een uitgebreid zicht op vouwkarton: ontwikkelingen 
en trends, mogelijke behandelingen, soorten vouwdozen, 
beïnvloedingsfactoren, welke testen bestaan er voor vouwkarton 
en vouwkartonnen dozen, overzicht van industrieel  
toegepaste systemen. 

Praktische info:
Belgisch Verpakkingsinstituut: Zellik (2 dagen: 17/11, 24/11)

Bioplastics in de voedingsindustrie 

Je krijgt een overzicht van de begrippen tot bioplastics als de 
specificiteiten rond voedselverpakkingen en het gebruik van 
bioplastics in de voedingsindustrie. Case studies illustreren hoe 
je verpakkingen uitkiest in een circulaire context. 

Praktische info:
Belgisch Verpakkingsinstituut: Zellik (2 dagen: 01/12, 02/12)

Deep-dive into plastic packaging 

In deze 3-daagse opleiding krijg je de verschillende aspecten 
van kunststof onder de knie: materialen, verwerking, eigen-
schappen en kwaliteit. Je brengt tevens ook een bezoek aan het 
IBE-BVI Lab. 

Praktische info:
Belgisch Verpakkingsinstituut: Zellik (3 dagen: 29/09, 30/09, 
01/10)

Introductie bedrukkingstechnieken voor verpakkingen 

Thema’s: de kleurenleer, de opbouw en het aanleveren van tekst 
en beeld en hun bewerking. Overzicht van de verschillende 
druktechnieken: hoogdruk, flexo, offset, diepdruk, zeefdruk en 
digitaal drukken. 

Praktische info:
Belgisch Verpakkingsinstituut: Mariakerke (3 dagen: 30/11, 
07/12, 14/12)

De toekomst van verpakkingen: actieve & intelligente 
verpakkingen 

Introductie in verpakkingsmaterialen en -systemen; verder 
bekijken we ook de definitie en wetgeving van actieve en 
intelligente verpakkingen. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Bioplastics als verpakking 

Introductie in verpakkingsmaterialen en -systemen. Wat zijn bio-
plastics? Ook de composteerbaarheid, afvalverwerkingsopties 
en huidige toepassingen van bioplastics als verpakkings- 
materiaal komen in deze opleiding aan bod. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Migratie van minerale oliën: kiezen tussen recyclage 
en veiligheid 

Tijdens deze eendaagse opleiding ontdek je wat minerale oliën 
zijn en hoe ze in onze voeding terecht komen. Je leert welke 
strategieën je kan gebruiken om contaminatie met minerale 
oliën te voorkomen en welke commerciële oplossingen er 
beschikbaar zijn. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent

Verpakking en houdbaarheid van levensmiddelen: 
mogelijkheden van MAP 

Ontdek wat Modified Atmosphere Packaging (MAP) is en 
wat het effect is van gassen op de houdbaarheid van een 
voedingsmiddel. Leer welke verpakkingsmiddelen geschikt zijn 
voor MAP. 

Praktische info:
Pack 4 Food: Gent 

Additieven - wetgeving en praktijk 

In deze praktische opleiding verwerf je inzicht in de wetgeving 
m.b.t. additieven. Je leert om de wetgeving zelf te raadplegen en 
hoe deze in de praktijk moet worden toegepast.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Praktische info:
Précon Food Consultants bvba: Hasselt (06/10) 

VOEDINGSLEER



ZUIVEL

Basiscursus zuiveltechnologie voor arbeiders  

De verschillende processtappen die melk ondergaat voordat een 
zuivelproduct bij de consument terechtkomt. Speciale aandacht 
gaat naar hygiëne en kwaliteitszorg in de zuivelindustrie en de 
nutritionele eigenschappen van zuivel. 

Praktische info:
BCZ: op maat

Basiscursus zuiveltechnologie voor bedienden

Praktische info:
BCZ: op maat



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).



Notities



Contacteer jouw adviseur!

Adviseur voedingstechnologie

Ivo Francken

 � ivo.francken@alimento.be

 � 0476 91 08 33

Adviseur voedingstechnologie

Karl Meuris

 � karl.meuris@alimento.be

 � 0476 49 04 21

Dossierbeheerder

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
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