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Elk bedrijf botst wel eens tegen een probleem op 
waarvoor het niet meteen een oplossing vindt. 
Ben je aan het groeien en kan de organisatie 
niet volgen? Merk je aanhoudende rugklachten 
bij het personeel? Ondervind je moeilijkheden 
om operatoren in te zetten aan de nieuwe 
productielijn? Stijgt het absenteïsme? Wat het 
pijnpunt ook is, weet dat er altijd een oplossing 
voorhanden is. 

Samen met onze partners hebben we bij 
Alimento een aantal scans ontwikkeld die 
inzoomen op de meest voorkomende knelpunten. 
Deze laten toe om meteen naar de kern van 
het probleem te gaan: een expert stelt een 
diagnose en werkt meteen ook een oplossing 
op maat uit. Onze scans zijn eenvoudig, snel 
en (vooral) efficiënt.

Om deze interventies voor iedereen 
betaalbaar te houden, hebben bedrijven tot 
100 werknemers recht op een verhoogde 
tussenkomst van Alimento. 

ONS AANBOD



HR-scan
Met de HR-scan verbeter je het HR-beleid in je 
onderneming. We zoomen in op thema’s zoals 
personeelsplanning, onthaal en opleiding. Het 
resultaat is een foto van je bedrijf: je krijgt een zicht op 
de huidige situatie, waarbij zowel de sterke punten als 
de verbeterpunten in kaart worden gebracht.

Rekruteringsscan
Hoe zoek je en vind je competente kandidaten?
Na een analyse van het aanwervingsbeleid 
(rekruteringskanalen, selectieprocedures, 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.

Hoe een bedrijf met haar personeel omgaat, bepaalt 
in sterke mate de productiviteit en het welzijn 
van de werknemers. Wil je gedreven en tevreden 
werknemers? Investeer dan in een professioneel HR-
beleid op maat van je bedrijf.

Personeelsbeleid



Organisatiescan
Via een organisatiescan kijken we welke verbeteringen 
in je organisatie mogelijk zijn om betere resultaten te 
behalen en sneller in te spelen op veranderingen en eisen 
van klanten. Een organisatie-expert brengt verbeter- 
mogelijkheden in kaart op diverse vlakken: de organisatie- 
structuur, de systemen, de cultuur en de medewerkers.
Deze scan kan ook toegespitst worden op specifieke 
problemen. Hoe de werkdruk managen op piekmo-
menten? Hoe stem je de werking van je bedrijf af op de 
digitalisering van processen en werkwijzen? Het zoeken 
naar interne oplossingen voor niet ingevulde vacatures. 
Oudere werknemers aan boord houden door het werk 
anders te organiseren …

De KMO-scan
Zoals alle bedrijven moeten ook kleine ondernemingen 
zich voortdurend aanpassen. Hoe kan je verantwoorde-
lijkheden en functies vastleggen en professionaliseren? 
Wat is de beste organisatie in het atelier? Hoe zorg je 
voor operationele excellence op alle niveaus? Alimento 
heeft specifiek voor kleine ondernemingen een KMO-
scan uitgewerkt met daarin de belangrijkste elementen 
van ons maataanbod. 

De manier waarop het werk georganiseerd wordt, 
heeft niet alleen een impact op de resultaten, maar 
ook op het welbevinden en de betrokkenheid van 
de medewerkers.

Arbeidsorganisatie

over de organisatiescan 

“Thierry legde simpele, maar 
bijzonder efficiënte ideeën op tafel. 
Zo hebben we o.a. de communicatie 

tussen de verschillende 
productieafdelingen verbeterd. 

Hierdoor is onze werkorganisatie er 
enorm op vooruit gegaan.”

JACKY DOMINIQUE 
technisch verantwoordelijke bij Lupulus



Traject werkhervatting
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 traject werkhervatting helpt jouw bedrijf om deze 
medewerkers - en hun kennis en ervaring - aan boord te 
houden.

Adviesdossier beweging en gezondheid
Start in je bedrijf een gezondheidsbeleid met beweging 
en sport als rode draad. Samen met een expert bepaal 
je de prioriteiten. Stel haalbare doelen en vul deze in met 
concrete, laagdrempelige acties. Betrokken medewerkers 
voelen zich goed, zijn minder vaak afwezig en blijven 
langer bij het bedrijf.

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 aanbevelin-
gen om de situatie op korte en lange termijn te verbeteren.

Welzijnsscan
Hoe verlaag je het ziekteverzuim en verhoog je de jobtevredenheid? 
Hoe voorkom je stress, burn-out en conflicten? Met de welzijnsscan 
breng je de psychosociale belasting binnen je bedrijf in kaart en stel 
je een concreet actieplan op om het welzijn en welbevinden van je 
medewerkers te verbeteren.

Gezondheidsscan
Fittere werknemers blijven langer aan het werk. Met de scan gezond-
heid bekijk je het gezondheidsbeleid van je bedrijf en zoom je in op 
een van de gezondheidsrisico’s (ploegenarbeid, nachtwerk, gebrek 
aan beweging…). Een actieplan helpt je dan om de algemene  
gezondheid van je werknemers te verbeteren.

Betrokken, gedreven en fitte medewerkers zijn 
goud waard. Laat welzijnsbedreigingen zoals 
werkdruk, stress of conflicten niet sluimeren. Ook 
gezondheidsrisico’s zoals ploegenarbeid, nachtwerk 
of zittend werk vereisen aandacht.

Welzijn op het werk

over de ergonomiescan

“Na de Ergonomiescan hielpen 
concrete verbeteringen om de 

dagtaak te verlichten. Soms gaat 
het over kleine dingen waar wij al 
lang overheen keken. Zo haalden 

we een overbodige rekgeleider 
weg die de mannen van de racking 
honderden keren per dag moesten 

ontwijken. Dat ding wegnemen nam 
slechts twee minuten in beslag en 

iedereen won erbij!”

DAMIEN JACQUES
productieverantwoordelijke bij Lupulus



Financiële steun
Alle bedrijven hebben recht op een adviesbudget 
waaruit je kan putten om een of meerdere 
scans uit te laten uitvoeren. De hoogte van de 
tegemoetkoming hangt af van de bedrijfsgrootte 
en gekozen scans. Voor bedrijven met 10 tot 100 
werknemers is dit helemaal gratis, terwijl grote 
bedrijven met meer dan 100 werknemers voor 
bepaalde scans de helft zelf moeten betalen.  
De bedrijven met minder dan 10 werknemers nemen 
het best contact met een Alimento-adviseur.

Notities



www.alimento.be/advies
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Contacteer jouw adviseur!

Adviseur voedingstechnologie

Ivo Francken

 � ivo.francken@alimento.be

 � 0476 91 08 33

Adviseur arbeidsveiligheid en ergonomie, 
persoonlijke, commerciële en financiële 
vaardigheden

Daniëlle Verlaet

 � danielle.verlaet@alimento.be

 � 0473 65 42 84

Adviseur techniek, onderhoud en productie, 
milieu, talen en informatica

Herbert Matthys

 � herbert.matthys@alimento.be

 � 0473 65 42 76

Adviseur welzijn op het werk

Ils Stevens

 � ils.stevens@alimento.be

 � 0476 91 08 42

Adviseur voedselveiligheid en logistiek

Tom De Cock

 � tom.de.cock@alimento.be

 � 0473 65 42 68
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Heb je interesse in een

doorlichting van jouw bedrijf?
Contacteer je vertrouwde adviseur voor meer informatie. 


