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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

Voor de meeste opleidingen bedraagt de tegemoetkoming van 
Alimento in de kosten 130€ per dag en per deelnemer, 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 deelnemer. Voor de open opleidingen die Alimento zelf 
organiseert, verwijzen we naar de kostprijs die bij elke opleiding 
vermeld staat. 

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 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



Ergonomiescan

Tijdens een ergonomiescan wordt op één dag een structurele 
analyse gemaakt van de werkposten in de productieafdeling.  
Op basis van een bedrijfsbezoek stelt de ergonoom een rapport 
op met een overzicht van de voornaamste ergonomische risico's. 
Hij doet ook aanbevelingen om de situatie op korte en lange 
termijn te verbeteren.

Rekruteringsscan 

Hoe zoek je en vind je competente kandidaten? Na een analyse 
van het aanwervingsbeleid (rekruteringskanalen, selectieprocedu-
res, enz.) krijg je een actieplan om de prioritaire knelpunten aan 
te pakken. 

Adviesdossier opleiden en leren

Met een adviesbudget ‘opleiding en leren’ werk je via concrete 
projecten aan een geschikt onthaalbeleid, betere opleidingen en 
efficiënter werkplekleren in je bedrijf. Je brengt structuur, zorgt 
voor gepaste leerinstrumenten, werkt nieuwe medewerkers vlotter 
in en houdt de kennis van medewerkers die je zullen verlaten in je 
bedrijf.

Werkhervattingstraject

Steeds meer werknemers blijven langdurig afwezig omwille van 
medische redenen. Slechts de helft van de werknemers die 3 tot 
6 maanden afwezig zijn door ziekte of ongeval gaat daarna weer 
aan het werk. Het Werkhervattingstraject helpt om deze medewer-
kers – en hun kennis en ervaring – aan boord te houden.

Voor meer informatie 
over alle adviesdiensten, 
kan je terecht bij je 
vertrouwde adviseur of op 
www.alimento.be/steun 

Welzijns- en gezondheidsinstrumenten
Betrokken, gedreven en fitte medewerkers zijn goud waard.
Laat welzijnsbedreigingen in teams (vb. werkdruk, stress, conflic-
ten, …) of gezondheidsrisico’s op de werkvloer (vb. ploegenarbeid, 
nachtwerk, zittend werk, ...) niet sluimeren. 

Met de inzet van de welzijnsscan of van de gezondheidsscan leg 
je de pijnpunten in je organisatie bloot en ga je samen met de 
medewerkers op zoek naar een haalbare en gedragen aanpak door 
middel van een actieplan. Het resultaat is minder ziekteverzuim
en een team van betrokken medewerkers die zich goed voelen in 
hun job.



Publicaties

Non-discriminatie

De Intersectorale Handleiding Non-Discriminatiecode is een 
handige leidraad voor bedrijven die een non-discriminatieclausule 
in hun bedrijfsbeleid wensen op te nemen. De antidiscriminatie-
wetgeving wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van concrete 
voorbeelden uit een bedrijfscontext. 

De handleiding bevat ook voorbeelden van non-discriminatie 
codes, een voorstel van een plan van aanpak en een bundeling 
van bronnen waar je terecht kan voor meer advies en informatie. 

Wil je een exemplaar van de Intersectorale Handleiding 
Non-Discriminatiecode ontvangen? 

Werkbaar werk

Wil je werken aan werkbaar werk en heb je nood aan inspirerende 
voorbeelden uit de voedingsindustrie? Raadpleeg dan zeker het 
boek Werkbaar Werk. Deze gids geeft tips om met een werkbaar-
heidsbeleid te starten, inspireert met tal van mogelijke acties om 
de werkbaarheid in je bedrijf te verhogen en bevat getuigenissen 
uit verschillende voedingsbedrijven. 

Er komen acties in aan bod die je kan implementeren in het 
opleidings- en loopbaanbeleid van je bedrijf, bij het onthaal van 
nieuwe medewerkers, ter coaching van leidinggevenden, er staan 
ondersteunende maatregelen in bij ploegenarbeid, voor gezond-
heidsbevordering, en voor oudere werknemers. Ten slotte bevat 
het een aantal mooie acties in het kader van welzijn op het werk.    

Wil je een exemplaar van Werkbaar Werk? Inspiratie voor 
voedingsbedrijven ontvangen? 

Mail naar ils.stevens@alimento.be      

Mail naar ils.stevens@alimento.be      



Ons 
opleidingsaanbod

PREVENTIE VAN STRESS & BURN-OUT

Stress verslaan. Omgaan met stress tijdens 
verandering

 De wereld is de voorbije weken erg veranderd. Mensen ervaren 
meer dan gemiddeld stress en angst. Maar ook op werkvlak zijn 
gevolgen observeerbaar: verminderde focus en concentratie, 
gedaalde prestaties, aanpassingsproblemen, spanning en stress, 
…

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Better Minds at Work

Growth in Times of Crisis. Ervaar voldoening en 
navigeer je emoties 

Mensen ervaren meer stress in deze corona tijden. Vooral het 
onzekere tijdsframe en de stroom aan negatief nieuws zorgen 
ervoor dat zelfs de meest nuchtere medewerker meer stress en 
angst ervaart. We staan stil bij hoe je ondanks crisis kunt groeien 
als mens. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Better Minds at Work

Burn-out voorkomen, een economische must 

Een interactieve opleiding over alle aspecten van de 
problematiek burn-out: ondersteuning bieden om een proactief 
burn-outbeleid uit te werken, inzicht geven in burn-out, 
bespreekbaar maken van burn-out en een individueel actieplan 
opmaken. 

Trainer:
Impact

De rol van leidinggevenden, HR en preventieadviseurs 
bij burn-outpreventie 

Uit onderzoek naar werkgeluk blijkt dat leidinggevenden als 
belangrijkste bron van werkgeluk én stress worden geciteerd.  
De rol van de leidinggevende is cruciaal voor het welbevinden 
van de medewerkers. Wat maakt een leidinggevende tot een 
motor van werkgeluk?

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Tryangle 

Over stress, overspanning en burn-out voor  
HR-managers en leidinggevenden 

Je verwerft inzicht in de begrippen stress, overspanning en burn-
out en de impact op het team. Wat is de visie van mijn bedrijf 
hierop? Waarom? Wat zijn de doelstellingen van een beleidsplan 
met betrekking tot stress? Hoe zet ik een actieplan op? 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Divergent

Workshop Energy@work. Boost je energie! 

Coaching in team waarbij we leren hoe je zelf meer energie kunt 
opwekken én onderhouden op basis van 4 dimensies: fysiek, 
mentaal, sociaal- emotioneel en zingeving. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
 Trainer:
Ready 2 Improve

Workshop mindfulness 

Training die handvaten biedt om anders om te gaan met 
gevoelens en gedachten. Je leert opmerkzaam zijn over datgene 
dat zowel in je hoofd en je lichaam, als in het leven rondom 
je gebeurt. Je wordt aandachtiger en vindt rust. Er komt meer 
ruimte om te leven. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Ready 2 Improve

Get Space in the Mind 

Het ‘Get Space in the Mind’-programma is een vorm van 
zwaardyoga dat specifiek gericht is op mensen die zeer mentaal 
bezig zijn in hun job. 

Trainer:
 Tarayogini



Stressdetectie voor leidinggevenden 

Wanneer medewerkers met stress op de werkvloer te kampen 
hebben, is de steun van de leidinggevende essentieel. In deze 
workshop leren leidinggevenden stresssignalen detecteren, 
(h)erkennen, bespreekbaar maken om zo hun rol van 
leidinggevende waar te maken. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
The Human Link

Toolbox voor welzijn voor leidinggevenden 

Als leidinggevende kan je heel wat druk ervaren om het welzijn 
van je teamleden en jezelf veilig te stellen. In deze training leer je 
via concrete stressvolle situaties hoe je stress herkent en wat je 
zelf kan doen om jezelf en je team in topvorm te houden. 

Trainer:
Tryangle: Zwijnaarde (2 dagen: 01/10en 8/10)

Huis van mentaal vermogen 

Via dit uniek teamconcept wordt luchtig, vlot en in een veilige 
sfeer bewustwording gecreëerd omtrent mentale aandoeningen. 
De focus bij de deelnemers is het beleven. De deelnemers krijgen 
tips en strategieën aangereikt om met spanningen en stress om 
te gaan.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Alert!

Trainer:
In2Learning

Burn-out spotting voor leidinggevenden 

Wat is de impact van jouw interactiestijl op jouw medewerkers 
in tijden van stress? Hoe zorg jij voor een vitale groepssfeer 
waarin burn-out geen kans maakt? In dit traject krijg je concrete 
handvaten om burn-out te detecteren in jouw team.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Triangis 

Toxisch leiderschap, beter voorkomen dan genezen

 Leidinggevenden hebben grote impact op het psychisch welzijn 
en motivatie van medewerkers. De deelnemers leren hoe hun 
medewerkers te motiveren, signalen van stress en burn-out 
risico’s, en de gevaren van toxisch leiderschap te herkennen.  

Trainer:
Impact

Een veerkrachtig team bouwen 

Als leidinggevende voel je wel eens dat teamleden onder druk 
staan en weet je niet altijd hoe je die druk kan verlichten.  
Ontdek op welke manier jouw team ondersteuning kan gebruiken 
en leer technieken om de veerkracht in jouw team te verhogen. 

Trainer:
Novare

Eerste hulp bij burn-out 

In deze training leren leidinggevenden de signalen van burn-
out, depressie of mentale problemen tijdig te herkennen en 
bespreekbaar te maken. 

Trainer:
Novare

Omgaan met stress in mijn team  

Livestream training waarin de deelnemers stress leren detecteren 
en bespreekbaar maken.  

ONLINE OPLEIDING  
Trainer:
InnerCompass - CD Consulting Int

Co-development rond stress en burn-out  

Livestream training waarin een groep van people managers 
wordt samengebracht in een intervisiegroep om cases over 
stress en burn-out te bespreken. De lesgever begeleidt volgens 
de intervisiemethodiek. 

ONLINE OPLEIDING  

Trainer:
InnerCompass - CD Consulting Int

Preventie en eerste opvang van burn-out in de 
organisatie 

In onze huidige maatschappij is burn-out een veel besproken 
onderwerp. Bedrijven worden aangespoord om een preventief 
beleid uit te denken. Het voornaamste doel van de opleiding is 
om bedrijven tools aan te reiken, zodat ze zelf preventief kunnen 
ingrijpen.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
The Human Link

Aanpakken van stress, overspanning en burn-out als 
leidinggevende: eerst herkennen! 

Stress is tegenwoordig niet meer weg te denken. Als bedrijf 
moet je er mee bezig zijn. Als stress problematisch wordt, zijn 
de gevolgen ernstig. We leren heel praktisch om signalen van 
aanhoudende stress te herkennen. Hoe ga je er mee om en 
vermijd je uitval?  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Alert!

Burn-out risico. Hoe herkennen en managen als 
leidinggevende?  

Bijna elk team wordt tegenwoordig blootgesteld aan toenemende 
werkdruk. Gedrevenheid, passie en professionalisme drijven de 
stressfactor op en zorgen voor meer risico op burn-out.  
Als leidinggevende wens je ook de mentale zorg van uw team te 
bewaken. 



Inzicht in jouw energiegebruik 

Een goed evenwicht vinden in zaken die energie geven en zaken 
die belangrijk energie kosten is om onze batterij niet leeg te laten 
lopen. Dat leer je tijdens deze opleiding. 

Trainer:
Novare

Je eigen veerkracht verhogen 

Iedereen heeft tegenwoordig druk. We geven iedere dag opnieuw 
het beste van onszelf, maar verliezen daarbij soms uit het oog 
hoe we ons hierbij voelen. Wanneer we het te ver laten komen, 
durft onze veer wel eens springen en loeren stress en burn-out 
om de hoek. 

Trainer:
Novare

Tijdig jouw toxische stress herkennen en burn-out 
voorkomen 

Deze training gaat dieper in op hoe je een burn-out kan 
herkennen en voorkomen. Op organisatieniveau geeft de training 
inzicht in hoe je burn-out bespreekbaar kan maken zonder een 
epidemie te creëren.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Tryangle 

Mentale veerkracht als antigif voor burn-out

 Medewerkers komen dagelijks in contact met klanten, 
leidinggevende en collega’s met vaak hoge verwachtingen en 
willen graag een dosis antigif opbouwen tegen microben van 
stress en burn-out.

Trainer:
 In2Learning

Mindfulness for the business world 

Trainingsprogramma Mindfulness van zes weken, gericht op het 
bedrijfsleven.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Tarayogini

Stress Release Program 

Tijdens 6 workshops leren deelnemers hoe stress veroorzaakt 
wordt en de impact ervan. De lesgever gaat dieper in op de  
4 domeinen van ons zijn: fysiek, mentaal, energiepeil en emoties. 
Er wordt gefocust op het in balans brengen van deze domeinen.  

Trainer:
Tarayogini

Stress management 

Je verwerft inzicht in het fenomeen stress en je wordt je bewust 
van de kracht van gedachten om met stress mee om te gaan. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Triangis 

Stress detectie 

We gaan dieper in op wat stress is en wat de verschillende 
uitingsvormen en gradaties zijn, bij jezelf en bij anderen.  
Deze workshop geeft je een goed idee hoe stress te detecteren 
en het gesprek aan te gaan met collega’s. 

Trainer:
Better Minds at Work

Boost your Energy: meer focus, energie en vitaliteit  

Vertraging, druk, spoedbestelling, stress. Tegenwoordig begeven 
niet alleen machines het. Jammer genoeg ook mensen! Om dit 
tempo aan te kunnen is het belangrijk je persoonlijk evenwicht te 
bewaren en je emotionele, mentale én fysieke kwaliteiten  
te ontwikkelen 

Trainer:
Better Minds at Work

Boost je kennis rond stress en burn-out

Iedereen wordt tegenwoordig geconfronteerd met stress op het 
werk. Hoe kan je hiermee omgaan? De training brengt inzicht 
in wat een burn-out is, welke factoren ertoe bijdragen, hoe je dit 
kunt voorkomen en geeft handvaten aan voor zelfzorg.  

Trainer:
Compaan: Gent (halve dag: 27/10 of 26/11)

Veerkracht als vitamine tegen stress en burn-out 

Uitgeput naar huis? Geen fut meer halverwege de werkdag?  
Doe er wat aan! Weg met de energievreters, welkom 
energiegevers. De garantie op een evenwichtige inzet van 
de medewerker op de werkvloer, krijg je door te werken aan 
veerkracht. 

Trainer:
Compaan: Gent (halve dag: 29/10 of 27/11)

Hoe daagt stress ons uit? 

Digitale training om stress in gezonde porties toe te laten in je 
leven. Je leert om stress te controleren en positief in te zetten in 
plaats van af te stevenen op een uitputtingsslag.  

ONLINE OPLEIDING

Trainer:
In2Learning



Stress en veerkracht bij werken op de plant of op 
kantoor in coronatijden  

Livestream training waarin je leert om emotionele, mentale, 
sociale en persoonsgebonden veerkracht te ontwikkelen in 
functie van de nieuwe realiteit van coronamaatregelen op de 
werkvloer of op kantoor.  

ONLINE OPLEIDING  
Trainer:
InnerCompass - CD Consulting Int

Voorkomen van burn-out 

In deze workshop leren deelnemers burn-out en stressproblemen 
in een team herkennen en begrijpen. Hoe kunnen in een team 
bepaalde risicofactoren op burn-out ontstaan?  
Hoe kan het team erop reageren? Hoe kan het team actief 
herstel bevorderen? 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
The Human Link

Toolbox voor welzijn voor medewerkers 

Dagelijkse werkdruk kan hoog oplopen en heel wat medewerkers 
lijden aan toxische stress. In deze training leren we stress en de 
gevolgen ervan herkennen. We ontdekken hoe je je eigen welzijn 
kan verbeteren aan de hand van technieken en strategieën. 

Trainer:
Tryangle: Zwijnaarde (2 dagen: 20/11 en 27/11)

Coaching “Stress als vijand of bondgenoot: help,ik 
heb het zelf niet meer in de hand!” 

Hoewel de oorzaken van stress op het werk heel verschillend 
kunnen zijn, zijn er vaak signalen merkbaar. Via stress-coaching 
kan je tijdig ingrijpen, er voor zorgen dat je ziektekosten vermijdt 
en dat je terug een gezonde, gelukkige medewerker hebt. 

Trainer:
In 2 Learning

Persoonlijke coaching 

Een professionele life & mind coach en burn-out coach 
begeleidt medewerkers via de methodiek van ACT.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Tarayogini

Coachingstraject burn-out voorkomen  

Online individuele coaching rond stress en zelfzorg met  
als doelstelling effectiever te functioneren in een  
stressvolle omgeving.  

ONLINE OPLEIDING

Trainer:
InnerCompass - CD Consulting Int

Over stress, overspanning en burn-out 

De begrippen stress, overspanning en burn-out worden aan de 
hand van concrete cases geïllustreerd. De eigen situatie wordt 
geanalyseerd. Er wordt gekeken naar welke acties ik kan nemen 
om te evolueren naar een betere balans voor mezelf en voor  
het team.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Divergent

De bouwstenen om jouw veerkracht te verhogen

 In een combinatie van een snuffelsessie en een workshop maak 
je kennis met de begrippen stress, veerkracht groene en rode 
energie. Je leert luisteren naar je lichaam, je krijgt tips om je 
veerkracht te verhogen en om een persoonlijk actieplan op te 
maken.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer:
Divergent

Stress en veerkracht bij thuiswerk  

Livestream training waarin je leert om emotionele, mentale, 
sociale en persoonsgebonden veerkracht te ontwikkelen in 
functie van een thuiswerksituatie.  

ONLINE OPLEIDING  
Trainer:
InnerCompass - CD Consulting Int

PSYCHOSOCIAAL BELEID (WETTELIJKE 
VERPLICHTINGEN)

Basisopleiding vertrouwenspersoon  

De opleidingen tot vertrouwenspersoon zijn formeel vastgelegd 
in de wetgeving van preventie & psychosociale risico’s op het 
werk. Er is een 5-daagse basisopleiding met vastgelegde inhoud 
en een jaarlijkse supervisie. Deelnemers ontvangen  
een getuigschrift. 

 
Supervisie vertrouwenspersonen  
(upgrade bijscholing)

Enkel voor personen die de basisopleiding gevolgd hebben.

 
Op naar een mentaal gezondheidsbeleid 

Samen met de leidinggevenden en andere sleutelfiguren in het 
bedrijf wordt werk gemaakt van een gericht psychosociaal beleid. 
Dit beleid richt zich zowel op primaire, secundaire als  
tertiaire preventie.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!



Van welvaart naar werkgeluk: het verhaal van  
een culturele evolutie door de ogen van een  
Chief Happiness 

In de Keynote Sessie ‘Van welvaart naar werkgeluk: het 
verhaal van een culturele evolutie door de ogen van een 
Chief Happiness’ neemt Griet Deca je op sleeptouw door een 
boeiende (werk)wereld in volle verandering van welvaart over 
welzijn naar werkgeluk

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Tryangle

Uitwerken van welzijnsbeleid 

In dit aanbod op maat staat praktisch advies (over insteek, 
communicatie en afstemming interne structuur) en expertise 
centraal aan de verantwoordelijken in het bedrijf die bezig 
zijn om preventieve maatregelen op te zetten rond welzijn van 
medewerkers.  

Trainer: 
The Human Link

GEZONDHEID OP HET WERK

Workshop Powerfood: leren gezonde keuzes maken in 
een drukke agenda 

Een workshop rond voeding die je kracht en energie geeft.  
Leren beter en gezond te eten en de juiste keuzes te maken. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Ready 2 Improve

Hoe omgaan met innerlijke stemmetjes?  

Digitale training waarbij deelnemers leren om negatieve gedachten 
zoals “Ik kan dat toch niet”, “Daar ben ik te oud voor” of “Ik durf 
hier niets over zeggen” ombuigen tot persoonlijke groei en positieve 
ontwikkeling in de werk- én thuisrelaties. 

ONLINE OPLEIDING  
Trainer: 
In 2 Learning

Gezondheidssessies: korte en krachtige sessies met 
resultaat 

Een alternatieve manier om mensen te sensibiliseren rond gezond-
heidsthema's. Op 1,5u gaan we in op één gezondheidstopic.  
Voordeel van deze energiesessies is de concentratie tijdens deze 
sessies en de flexibiliteit voor het inplannen (voor/na een dienst...).

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!

Belang van slaap in energiemanagement 

Slaap heeft op korte én op lange termijn een grote impact op de 
gezondheid en op het energiepeil. In deze training leer je er  
alles over.  

Trainer: 
Tarayogini

Fit@your desk 

In een training worden oefeningen om fit te blijven aangeleerd 
aan medewerkers die het grootste deel van de dag zittend werk 
doen aan een beeldscherm.   
Trainer: 
Tarayogini

Healthy Home Habits 

Een praktische interactieve workshop die aandacht geeft aan de 
fysieke gezondheid tijdens het thuiswerk. 

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
Impact

Shut your Eyes to energise: fris aan de slag door een 
goede nachtrust 

In deze uitdagende tijd slapen mensen tot 30% minder goed 
door nachtelijk piekeren. Slaapexpert Prof. Erik Franck deelt zijn 
kennis over kwaliteitsvolle slaap, bespreekt de impact van ons 
gedrag overdag op onze slaap en deelt nuttige tips voor een 
betere slaap.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Better Minds at Work

Boost je vitaliteit 

In deze interactieve training gaan we aan de slag met technieken 
uit tai chi, yoga, ademhalingsleer en onze mindset om vitaler 
en gezonder aan het werk te blijven en de vermoeidheid minder 
kans te geven. 
Trainer: 
Tryangle 

Werken met vitaliteit 

Afstandsleren of e-learning over vitaliteit voor als je geen tijd of 
ruimte hebt om een face-to-face training te volgen. Je kan op je 
eigen tempo en wanneer het jou past de verschillende aspecten 
van vitaliteit en energie ontdekken en in jouw leven integreren.

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
Tryangle 

Mindful werken 

Afstandsleren of e-learning voor als je geen tijd of ruimte hebt 
om een face-to-face training te volgen. In 7 modules leer je de 
principes van mindfulness toe te passen op jouw werkrealiteit.

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
Tryangle 



Workshop Sleepwell 

Een workshop om in team inzicht te krijgen in een slaappatroon 
en factoren die de slaap beïnvloeden. Tips en tricks om beter te 
slapen en slaap te stimuleren. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Ready 2 Improve

Workshop TeRUG in Actie (ergonomie – rugschool) 

Leren hoe je beter kan zitten en bewegen om je rug te sparen. 
Jezelf een goede houding aanleren en alle dagdagelijkse 
bewegingen op een juiste manier leren te doen.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Ready 2 Improve

Workshop Rookstop 

Samen met een tabakoloog helpen we medewerkers te stoppen 
met roken en verhogen we de motivatie om het vol te houden. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
 Trainer: 
Ready 2 Improve

Beweegsessies voor verschillende sporten voor 
medewerkers en teams 

Beweegsessies wandelen, start-to-run, trainingen, cardio, yoga, 
stretching, schermen, boksen, stoelmassage, … De sessies 
kunnen ook als teambuildingsactiviteit ingezet worden. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
 Trainer: 
Ready 2 Improve

Challenges gezonder leven met digitale opvolging

Competities zijn een leuke manier om mensen aan te zetten om 
meer te bewegen of gezonder te gaan leven. Het doel dat in de 
challenge wordt vastgelegd is haalbaar voor iedereen en toch 
uitdagend. Alles wordt digitaal opgevolgd. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Ready 2 Improve

Workshop Motivatie in Beweging 

Samen gaan we op zoek naar de beste manier om medewerkers 
intrinsiek te motiveren om op een duurzame manier aan hun 
gezondheid te werken. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Ready 2 Improve

Fit op het werk: zet slaap op de agenda 

Webinar voor groepen over het belang van een goede nachtrust 
en de impact van slaapproblemen. De lesgever hanteert 
een methode gebaseerd op een combinatie van cognitieve 
gedragstherapie voor slapeloosheid met beginselen van 
mindfulness en positieve psychologie. 

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
InnerCompass - CD Consulting Int

Sleep Compass: jouw weg naar gezonde slaap, online 
individuele slaapcoaching 

Individuele coaching: via 6 weken slaapcoaching wordt je 
slaapkompas op de juiste koers gezet. De coach hanteert 
een methode gebaseerd op een combinatie van cognitieve 
gedragstherapie voor slapeloosheid en beginselen van 
mindfulness en positieve psychologie. 

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
InnerCompass - CD Consulting Int

Fit in je hoofd: train je brein met mindfulness 

Webinar voor groepen die tijdens een inspirerende lezing 
wegwijs worden gemaakt in de beginselen van Mindfulness.

ONLINE OPLEIDING

 Trainer: 
InnerCompass - CD Consulting Int

WERKHERVATTING

In 6 stappen naar een zorgzaam re-integratiebeleid 

In deze workshop worden de zes cruciale bouwstenen verkend 
om tot een zorgzaam re-integratiebeleid te komen op maat van 
de organisatie.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

‘Welkom terug!’ Hoe begeleid je je medewerker 
naar een goede herintegratie na een periode van 
afwezigheid? 

Voor medewerkers die lange tijd afwezig waren is de terugkeer 
naar het bedrijf en naar het team een spannend moment.  
Als leidinggevende speel je een belangrijke rol in het welslagen 
van de herintegratie.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Triangis



Betrokkenheid als rode draad voor een succesvol re-
integratiebeleid – een praktijkvoorbeeld 

Wat gebeurt er in je organisatie wanneer een medewerker 
uitvalt en terugkeert? Hoe behoud je tijdens het hele proces de 
betrokkenheid met de medewerker? 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Gesprekstechnieken met medewerkers in het kader 
van een aanwezigheidsbeleid 

In deze workshop wordt ingezoomd op de tools, tips & tricks 
die in verschillende rollen van toegevoegde waarde zijn om 
dit thema ten berde te brengen en aaneen positief verhaal te 
bouwen. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

EHBC: Eerste Hulp Bij Communicatie met langdurig 
afwezigen 

Voor velen zijn contacten met een langdurig afwezige 
medewerker een opdracht. Goede communicatie tijdens de 
afwezigheidsperiode is essentieel voor een geslaagde terugkeer 
of voor het vinden van een gepaste oplossing. In deze (online) 
workshop ontdekt u EHBC.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Tryangle 

Verzuim- en re-integratiegesprekken 

Er wordt ingezoomd op de rol en verantwoordelijkheid van 
leidinggevenden en HR bij verzuim en re-integratie. Je leert 
gesprekken voeren over verzuim en re-integratie in functie van 
duurzaam aan de slag blijven of terug aan de slag gaan van de 
medewerker.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Tryangle 

Een succesvol re-integratiebeleid uitvoeren 

Onderzoek wijst uit dat wanneer er een goed verzuim- en 
re-integratiebeleid is, de kansen op een succesvolle terugkeer 
significant toenemen. In deze training ontdek je de do’s en 
don’ts van zo’n beleid. Je stelt een eigen stappenplan op via 
Design Thinking. 

Trainer: 
Tryangle 

WERKBAAR WERK

Van (werk)druk naar positieve energie 

Via deze sessie investeren medewerkers in zichzelf. Deelnemers 
leren (werk) druk herkennen en krijgen handvaten aangereikt om 
zichzelf (terug) energiek en in balans te voelen. Zowel het indivi-
dueel niveau als het teamniveau wordt onder de loep genomen. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!

Baas over je mailbox 

Hoe controleer jij je mailbox, eerder dan dat je mailbox jou 
controleert? In deze opleiding reiken we modellen aan die we 
onmiddellijk in de praktijk vertalen. Baas zijn over je mailbox, 
heeft een positieve invloed op het gevoel van werkdruk!

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!

Manage je tijd 

Controle hebben over onze tijd is belangrijk voor ons gevoel van 
werkdruk. Hoe meer controle, hoe minder belastend het gevoel 
van werkdruk. Even tijd besteden aan het verwerven van inzich-
ten rond time management, is dan ook een investering die loont!

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!

Leading by living your full potential 

Dit is een leiderschapsopleiding voor mensen die op zoek 
zijn naar een sterk innerlijk leiderschap. De pijlers van deze 
leiderschapsopleiding zijn: balans in onze geest, in onze relaties 
en in ons lichaam. Er wordt vooral via oefeningen en intervisies 
gewerkt. 

Trainer: 
Tarayogini

Zinvol aan het werk blijven? Het kan! 

Hoe kan je een plan voor meer werkbaar werk in je bedrijf 
opzetten? Hoe kan je als medewerker nadenken over manieren 
om langer zinvol aan het werk te blijven? 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Triangis

Leidinggeven in het nieuwe normaal  

Gemengd leertraject. De Corona crisis heeft velen van ons 
plots in een thuiswerksituatie gebracht. Ook in de toekomst 
zullen meer mensen thuiswerken. Hoe kunnen leidinggevenden 
hun medewerkers op de meest efficiënte en gezonde manier 
aansturen op afstand?

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
 Impact



Einde loopbaan. Een verhaal met een happy end?

Interactieve workshop voor medewerkers die de laatste fase 
(10/15 jaar) van hun actieve loopbaan aanvatten. Wat wil je nog 
bereiken? Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe zie je de balans werk 
privé? Hoe blijf je positief geluimd naar het werk gaan? 

Trainer: 
Impact

Digital Balance. Orde en balans in je digitaal 
communicatielandschap 

"Ken jij de productiviteitsparadox? Hoewel we veel 
technologische innovaties hebben ter ondersteuning van ons 
werk, is de productiviteit de laatste jaren gedaald. 
Dat komt omdat we niet hebben geleerd hoe we op de juiste 
manier werken in dit digitale tijdperk. " 

Trainer: 
Better Minds at Work

Workshop Digital Detox 

Interactieve workshop met een evenwichtige mix van informatie 
en oefeningen waarbij de deelnemers gemotiveerd worden om 
te sleutelen aan hun digitale gewoontes. Ze leren om de controle 
over technologie te nemen en niet andersom.

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
Ready 2 Improve

1 + 1 = 3. Succesvol samenwerken, succesvolle 
interactie

Samenwerken met een team is complex. Relaties, interacties, 
… het zijn factoren die zowel een negatieve als een positieve 
impact kunnen hebben op het ervaren van werkstress.  
Deze opleiding geeft deelnemers inzichten en handvaten mee 
om in hun team te vertalen. 

ONLINE OPLEIDING

Trainer: 
Alert!

Feedback please!?  

Door het geven van feedback kan je rechtstreeks impact hebben 
op de motivatie en het gevoel van je collega. De manier waarop 
dit gebeurt, is echter essentieel. Theoretische kaders, maar voor-
al oefenen, want zeker rond dit thema telt: al doende leert men. 

Trainer: 
Alert!

Aan de slag als veerkrachtig team, een traject! 

Als team het beste uit elkaar en uit de groep halen, draagt bij tot 
het welzijnsgevoel van alle leden. Tijdens dit traject leggen we 
samen de basis én formuleert de groep een eigen teamactieplan, 
van waaruit de teamveerkracht verder zal worden uitgebouwd. 

Trainer: 
Alert!

Out of the Box

We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook.  
Diversiteit wordt nog vaak als lastig ervaren.  
Deelnemers worden uitgedaagd om kritisch te zijn en bij te 
dragen tot een onderneming waar iedereen zichzelf kan zijn. 
Alleen zo kan je je goed in je vel voelen.  

Trainer: 
Alert!

 
Werken aan teamveerkracht en 
leiderschapsvaardigheden Hoe stress en burn-out 
voorkomen? 

Door permanent de veerkracht van je team te verhogen.  
Werken aan teamveerkracht bevordert bevlogenheid, 
gezondheid en welbevinden. Het permanent versterken van je 
eigen leiderschapsvaardigheden is daarbij een must. 

Trainer: 
Compaan: Gent (halve dag: 10/11 of 03/12)

Samenspel: een positieve team(samen)werking en 
teamdynamieken creëren 

In de workshop leer je kijken naar de dynamieken en de 
samenwerking in je team. Je krijgt inzicht in de teamdynamica. 
Je zet de eerste stappen richting een teamactieplan.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Leidinggeven in stijl: verhoog het werkresultaat en 
verlaag de stressbarometer. 

Een sterk uitgebouwd welzijnsbeleid is de beste manier om 
stress en burn-out te voorkomen. In deze cursus leer je hoe je als 
bedrijf hierop kan anticiperen door in te zetten op betrokkenheid, 
taakafwisseling en op de sterktes van je team.

 Trainer: 
In 2 Learning

Een doordacht beleid: hoe medewerkers gemotiveerd 
aan boord houden? 

Terwijl medewerkers worden aangeworven voor hun kennis 
en competenties, verlaten ze het bedrijf om andere redenen. 
Verwerf als bedrijf impact op deze redenen. Krijg inzicht in 
intrinsieke- extrinsieke motivatoren en zet de troeven van je 
bedrijf in.  

Trainer: 
In 2 Learning

Hoe beïnvloed jij de positieve sfeer op je werk? 
Samenwerken of botsen? 

Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in de complexiteit 
van relaties tussen collega’s, medewerkers en leidinggevenden. 
Hoe kan je hier op inspelen in functie van het verminderen van 
werkstress en voor het bekomen van een positieve werksfeer?  

Trainer: 
In 2 Learning



Start met inzetbaarheid, stop met verzuim 

Professionalisering van managers bij het beheer van 
absenteïsme bij het personeel door de ontwikkeling van 
een managementbeleid en van rigoureuze en humane 
hulpmiddelen. 

Trainer: 
Impact

Mentaal kapitaal in tijden van corona 

In een lezing worden de belangrijkste componenten van mentale 
veerkracht belicht. Hoe kunnen we deze inzetten om gezwind om 
te gaan met veranderingen die corona ons oplegt? En hoe angst 
en bezorgdheid kan plaats maken voor productiviteit, energie  
en geluk.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Better Minds at Work

Focus @ home. Technieken om met meer focus thuis 
te werken 

Vraag jij je soms ook af hoe je in deze bijzondere tijd met zoveel 
mogelijk voldoening je werkdag kan afsluiten? Cruciaal hierbij is 
het vermogen om ons te focussen, ondanks stoorzenders op de 
thuisvloer en het gebrek aan de normale werkroutine. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Better Minds at Work

Naar een nieuwe vorm van leiderschap 

Deze tijden zijn extra uitdagend voor de leidinggevenden 
in de organisatie. Meer dan ooit zijn de people skills van 
leidinggevenden cruciaal. In deze op maat gemaakte lezing  
voor leidinggevenden gaan we in op hoe zij teams op afstand 
kunnen aansturen. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Better Minds at Work

Mentaal kapitaal. Wordt slimmer dan je brein 

Deze workshop belicht wat de belangrijkste componenten zijn 
van mentale veerkracht en hoe deze in te zetten om gezwind om 
te gaan met verandering.  

Trainer: 
Better Minds at Work

Digitaal de-connecteren 

Voortdurend verbonden zijn kan stress en overspanning 
veroorzaken en op lange termijn een burn-out in de hand 
werken. In deze interactieve workshop leer je digitaal te de-
connecteren. Dit betekent het bewust loslaten van digitale 
communicatiemiddelen.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Tryangle 

Willen – Kunnen – Zijn: over teamkwaliteiten en 
positieve teamontwikkeling voor medewerkers/
leidinggevenden

 In deze workshop wordt er gereflecteerd over de kwaliteiten 
en valkuilen in jouw team. Er wordt stilgestaan bij mogelijke 
ontwikkelingsacties en jouw rol en verantwoordelijkheid als 
teamlid/leidinggevende.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Samenwerking versterken 

In deze workshops gaan we in op de basiseigenschappen en val-
kuilen van een team. Ook initiatieven die genomen kunnen worden 
om de teamsamenwerking continu te verbeteren komen aan bod. 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Rollen en verantwoordelijkheden 

In deze workshop wordt een concrete methode aangereikt om 
wederzijdse verwachtingen tussen leden van een team in kaart 
te brengen en er over in dialoog te gaan. Daarnaast proberen 
we rolevoluties in een veranderende organisatiecontext te 
expliciteren.  

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Al gedacht aan motivatie en 
medewerkerstevredenheid?

 Hoe gemotiveerd zijn de medewerkers van jouw bedrijf? Na een 
grondige analyse kan een actieplan op maat opgesteld worden 
in functie van duurzaam werken en werkbaar werk. Dit actieplan 
bevordert de motivatie en medewerkerstevredenheid van alle 
medewerkers.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Alert!

Praktisch aan de slag met autisme op de werkvloer 

Een eerste kennismaking met autisme en hoe er mee om te gaan 
in functie van werk. Loop je wel eens vast op de communicatie 
bij een persoon met autisme? Wil je beter communiceren met je 
collega of werknemer met autisme?  

Trainer: 
Emino

Leernetwerk interculturele samenwerking en mijn rol 
als leidinggevende hierin 

Als eerstelijnsleidinggevende krijg je te maken met interculturele 
verschillen op de werkvloer. In dit leernetwerk biedt de trainer je 
concrete tips voor interculturele samenwerking en je wisselt er 
praktijkervaringen uit met collega-leidinggevenden.  

Trainer: 
Divergent



Eerste hulp bij autisme 

Wist je dat er in Vlaanderen 42 000 mensen zijn met een 
autismespectrumstoornis? De kans dat je een collega of 
medewerker met autisme hebt is groot. Mensen met autisme 
hebben een andere manier van denken en waarnemen. 

Trainer: 
 Emino

Aanwezigheidsbeleid 

Inzicht in de vijf factoren die het klimaat in een team bepalen. 
De rol van veiligheid in een team en het aanleren van technieken 
en oefeningen om veiligheid in een team te verhogen.  
Uitwerking van een actieplan. 

Trainer: 
Impact

Verzuimbeleid een boost geven, hoe doe je dat? 

Wat kan een presentiebeleid voor jouw organisatie betekenen? 
De rol van leidinggevenden in het presentiebeleid leren 
inschatten. Verschillende gespreksvormen leren toepassen om 
de verzuimdrempel te verhogen en de werkhervattingsdrempel te 
verlagen. 

Trainer: 
Impact

Veranderingen leiden of lijden? 

Verandering is deel van het leven. Zowel in de persoonlijke 
context als in de werksituatie worden mensen geconfronteerd 
met veranderingen. In deze opleiding leer je omgaan met 
verandering en het beheersen van negatieve stress die hier meer 
gepaard gaat. 

Trainer: 
Impact

Persoonlijkheidstypering 

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen typische manieren 
van werken en denken. Door deze bewustwording wordt 
samenwerken gemakkelijker en efficiënter. De deelnemers leren 
om persoonlijke stijlen bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Divergent

Duurzaam aan het werk - ook met een mentale en/of 
fysieke gezondheidsproblematiek 

Deze workshop geeft inzicht in de meerwaarde van een 
inclusieve onderneming. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de juiste attitudes en 
beleidsondersteunende maatregelen. 

Trainer: 
Divergent: Wevelgem (10/01)

Slim met stress 

Iedereen kent stress en heeft zijn/haar manier om hiermee om 
te gaan. Het wordt lastig als je vaak gespannen bent en moeilijk 
kan ontspannen. Of wanneer je regelmatig ’s nachts wakker ligt. 
De grenzen tussen werk en privé zijn vervaagd. 

Trainer: 
SBS Skill Builders: Gent (22/09); Antwerpen (20/10)

Stoppen met piekeren. Rust in je hoofd 

In deze opleiding leer je wat stress is, welke oorzaken stress 
heeft en wat jouw stressoren zijn. Je leert om deze aan te pakken 
onder meer door de principes van tijdbeheer toe te passen. Op 
die manier krijg je rust in je hoofd en verhoog je je weerbaarheid. 

Trainer: 
Impact

Werken in het nieuwe normaal  

Gemengd leertraject. De Corona crisis heeft ons van vandaag 
op morgen in een thuiswerksituatie geplaatst. Medewerkers en 
bedrijven geven aan dat ze in de toekomst meer gebruik wensen 
te maken van thuiswerk. Hoe op een efficiënte en gezonde 
manier thuiswerken? 

ONLINE OPLEIDING MOGELIJK  
Trainer: 
Impact

No Guts, no Glory! Het recept voor eigenaarschap in 
je bedrijf.  

Tijdens deze workshop gaat het over lef. Lef om sommige 
gewoontes eens te bekijken en deze durven te veranderen. 
Je maakt bovendien kennis met Calihero, de tegenpool van 
Calimero en geraakt geïnspireerd om de Calihero in jou en je 
collega’s wakker te maken!  

Trainer: 
Better Minds at Work

Work – Life Integration  

Worstel je met je work-life balans? Heb je vaak het gevoel dat je 
niet alles gedaan krijgt wat je wil realiseren? Tijdens de workshop 
maak je kennis met de ‘golden work life circle’. Een cirkel die 
goud waard is om je werk en alles daarbuiten draaiende te 
houden. 

Trainer: 
Better Minds at Work

Workshop: Stress Less, Work-Life Balance 

Samen met de gezondheidscoach wordt de geestelijke 
gezondheid van de deelnemers verbeterd door symptomen  
en oorzaken van stress aan te pakken en mogelijke oplossingen 
te zoeken. Daarbij gaan we op zoek naar een goede  
work-life balance. 

Trainer: 
Ready 2 Improve



Workshop timemanagement 

Agenda-management met focus op bewustwording van de 
uitdagingen die een te volle agenda teweegbrengen. Leren stap 
voor stap goed te plannen om zo de tijd optimaal in te delen en 
te besteden en dit via 10 gezondheidsprioriteiten of gezonde 
gewoontes.  

Trainer: 
Ready 2 Improve

Job tevredenheid verhogen door gedeelde 
waakzaamheid 

De drivers achter inzetbaarheid zijn vaak ook de drivers achter 
verzuim. De doelstelling van de opleiding is dan ook om 
thema’s als verzuim, verloop en tevredenheid vanuit een andere 
invalshoek te bekijken. 
Trainer: 
Impact

Aanwezigheidsgesprekken voeren 

In deze opleiding vergroten medewerkers van de 
personeelsdienst en leidinggevenden hun competentie om op 
een professionele, constructieve en motiverende manier de 
verschillende soorten aanwezigheidsgesprekken te voeren en op 
te volgen.  

Trainer: 
Novare: Gent (13/10)



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 welzijn op het werk

Ils Stevens

 � ils.stevens@alimento.be

 � 0476 91 08 42

Dossierbeheerder

Véronique Vellemans

 � veronique.vellemans@alimento.be

 � 02 528 89 41

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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