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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. Bovendien bestaan er uitgebreide opleidingsbudgetten voor specifieke 
doelgroepen en werknemers op een kantelpunt in hun carrière.  
 
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?

Advies over je personeels- en arbeidsorganisatie

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? Onze adviseurs komen gratis langs en maken je wegwijs in het aanbod. 
Adviesdiensten zijn voor kleine bedrijven meestal gratis, maar ook grote bedrijven kunnen 
rekenen op een verlaagde prijs. 

Alimento kan je helpen bij (bijna) alle aspecten van je personeelsbeleid. Wij helpen om de 
situatie te ontleden en een gepaste oplossing te formuleren. 

Voordelen voor je werknemers

Werknemers die nood hebben aan een gesprek over de uitdagingen in hun huidige job en/of 
hun loopbaan in het algemeen kunnen bij Alimento aankloppen voor loopbaanbegeleiding en 
opleidingen.

Werknemers met jonge kinderen hebben ook recht op een toelage voor kinderopvang.
Deze kan tot 460€ per jaar en per kind bedragen. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks 
andere voordelen en toelagen in geval van bv. ziekte.

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 
personeel. 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 comités 
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.



Oplossingen voor jouw problemen

Kan je bedrijf de groei niet volgen? Heeft je personeel aanhoudende 
rugklachten? Krijgen je operatoren de nieuwe productielijn niet onder de knie? 
Stijgt het absenteïsme? Wat het pijnpunt ook is, weet dat er altijd een oplossing 
voorhanden is.

Samen met onze partners ontwikkelde Alimento een aantal scans 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.

Onze 
adviesdiensten

Personeelsbeleid

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.

 � HR-scan

 � Rekruteringsscan

 � Adviesdossier opleiden en leren

Arbeidsorganisatie

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.

 � Organisatiescan

 � De KMO-scan

Welzijn op het werk

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.

 � Ergonomiescan

 � Scan welzijn op het werk

 � Scan gezondheid op het werk

 � Adviesdossier beweging en gezondheid

 � Traject werkhervatting
Ontdek al onze adviesdiensten op 
www.alimento.be/advies



Inschrijven en betalen

Alimento organiseert zelf opleidingen, werkt samen met partners en verzorgt 
maatopleidingen. De modaliteiten verschillen naargelang het type opleidingen.

 � Alimento-opleidingen: inschrijven kan enkel via 
www.alimento.be/opleidingen. Alimento stuurt hiervoor een 
factuur. Annuleren kan tot een week voor de opleiding zonder 
annuleringsvergoeding. Na afloop kan de werkgever een getuigschrift 
aanvragen.

 � Partneropleidingen: voor inschrijving, betaling, annulering, evaluatie en 
getuigschriften kan je bij de partner terecht. Je betaalt altijd rechtstreeks 
aan de partner. Alimento kan een deel van de opleidingskost terugbetalen, 
maar nooit meer dan het factuurbedrag zonder btw.

 � Maatopleiding: deze gebeurt altijd in onderling overleg tussen jouw bedrijf, 
Alimento en de lesgever. 

Tegemoetkoming in de kosten

Wist je dat in de filières voedselveiligheid, voedingstechnologie, logistiek en 
arbeidsveiligheid heel wat opleidingen gratis zijn voor bedrijven met minder 
dan 100 werknemers? Bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen een 
tegemoetkoming van 50%.

Voor de meeste andere 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 enkele opleidingen hanteren we een andere tegemoetkoming, maar de 
juiste bedragen vind je sowieso altijd op onze website.

Inschrijven

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).

Onze algemene voorwaarden vind je
op www.alimento.be/voorwaarden



Ons 
opleidingsaanbod

INNOVATIE & ONTWIKKELING

BASISVAARDIGHEDEN

BROOD, MAALDERIJ, DEEGWAREN

BROUWERIJEN, LIKEUREN, ...
DUURZAAMHEID

Consumer-centered R&D

In deze opleiding leer je hoe je de consument kan betrekken bij 
het ontwikkelingsproces. Om zo de diensten en producten beter 
af te stemmen op de doelgroep. En waarbij betrokkenheid bij de 
consument gecreëerd wordt.

Praktische info: 
Alice down the rabbit hole (Veerle Rijckaert en Charlotte 
Boone): Roeselare (22/10)

Voedingsproductontwikkelaar

Je leert nieuwe of bestaande producten ontwikkelen, testen en 
analyseren. De voedingsproductontwikkelaar draagt bij aan het 
optimaliseren of vergroten van de marktpositie door bestaande 
producten te verbeteren of nieuwe producten te creëren.

Praktische info: 
Syntra West: Roeselare (oktober 2021 - april 2022)

Design Of Experiments

In deze praktisch ingerichte opleiding leer je om efficiënt 
experimenten op te zetten. Het doel is zoveel mogelijk bruikbare 
informatie te verkrijgen met behulp van een minimale effort.

Praktische info:

KULeuven (Bart De Ketelaere): Berchem (16/11)

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 (22/09)

Microbiologie in de brouwerij

Deze opleiding wordt georganiseerd voor brouwers en 
operatoren in de brouwindustrie die meer inzicht willen krijgen in 
het fermentatieproces van bier en de microbiologische gevaren 
die hierin op de loer liggen.

Praktische info:

HoGent (Dana Vanderputten): Gent (02/09)

Zytholoog (bierkenner)

Wil je de wereld van de bieren op je duimpje kennen zoals een 
sommelier de wijnwereld kent? Brouwprocessen, foodpairing, 
leren bierproeven… Het komt allemaal aan bod in deze 2-jarige 
opleiding zytholoog.

Praktische info:
Syntra: Asse (startdatum: 14/09); Gent (startdatum 15/09)

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

In deze opleiding verwerf je inzicht m.b.t. waarden van 
UTZ&Rainforest Alliance. Ontdek de voorwaarden voor 
certificatie en het gebruik van de logo's.

Praktische info:

Eva Moens Consult (Sarah Laenen): online (10/11)

Fairtrade: Licensing & gebruik logo

Fairtrade Belgium volgt de internationaal gekende Fairtrade 
standaarden en timmert zo mee aan de weg voor eerlijke handel 
met het Zuiden. In dit deel geven we de nodige achtergrond-
informatie m.b.t. de licensing en het gebruik van  het logo. 

Praktische info:
Eva Moens Consult (Sarah Laenen): online (13/10)

Microbrouwer

In dit traject leer je verschillende bierstijlen brouwen en je eigen 
recept uit te schrijven. Je komt alles te weten over grondstoffen, 
fermentatiemethodes, brouwproces en brouwtechnologie.

Praktische info:
Syntra: Heverlee (22/09)

Technologische aspecten van het brouwproces

Verwerven van de basiskennis van het bierbrouwen, kennismaking 
met de technologie van de pilootbrouwerij.

Praktische info: 
Nazareth (Peter Croonenberghs): Nazareth en Gent (2 dagen: 15/10 en 22/10)



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.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck); ILVO (Geertrui Vlaemynck): op maat

In-company sensorische audit

Uw panelleider of kwaliteitsmanager onderwerpt samen met 
een expert de bestaande sensorische procedures en testen aan 
een kritische evaluatie. Aanbevelingen en aanpassingen worden 
geformuleerd met good sensory practices als leidraad.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat

Fairtrade: Compliance criteria

Fairtrade Belgium volgt de internationaal gekende Fairtrade 
standaarden en timmert zo mee aan de weg voor eerlijke 
handel met het Zuiden. In dit deel geven we de nodige 
achtergrondinformatie én de nodige tools m.b.t. het 
voorbereiden van de audit.

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

Circulaire economie: Impact van 
beleid op verpakkingsmaterialen & 
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.

Praktische info:
Eva Moens Consult (Sarah Laenen): online (23/11)

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 
achtergrondinformatie en reiken de nodige tools aan m.b.t. het 
voorbereiden van een certificatie.

Praktische info:
Eva Moens Consult (Sarah Laenen): online (06/12)

MEETTECHNIEKEN EN 
VOEDINGSMIDDELENANALYSES

Praktische initiatie sensorische testen

Belang van analytische sensorische testen verduidelijken. 
Opbouwen van basiskennis om zelf een nieuw intern sensorisch 
panel te starten in jouw bedrijf. Na een theoretische basis ga je 
zelf praktisch een aantal sensorische testen uitvoeren.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): Roeselare (21/09)

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.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): Zwijnaarde (21/10 of 23/11)

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.

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

Sensorische kwaliteitscontrole van verpakking

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

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 & tricks voor de selectie en training van een 
geurpanel.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat

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.

Praktische info:
Senstech (Inge Dirinck): op maat



PROCESSEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE VERPAKKINGEN

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 
evalueren.

Praktische info:
Eva Moens Consult (Catherine Keirse): online (23/09)

Inleiding tot de chocoladeproductie voor operatoren

Verwerven van de basiskennis rond de grondstoffen en het 
fabricageproces van chocolade gefocust op praktisch inzicht en 
technische diepgang.

Praktische info:
Syntra Berchem (Patrick De Smet): Berchem (2 dagen: 22 en 
29/10)

Principes van pasteurisatie, sterilisatie en snelkoeling: 
Introductietraining voor niet-microbiologen

Inzicht verwerven m.b.t. bacteriën en hoe ze interageren met 
levensmiddelen: waar en hoe groeien ze - hoe kunnen we deze 
groei beïnvloeden - wanneer zijn ze 'gevaarlijk'. Vanuit deze 
principes de link leggen naar verhittings- en snelkoelprocessen.

Praktische info:
Eva Moens Consult (Catherine Keirse): Nazareth (23/11)

Sortering en recyclage van voedselverpakkingen

De voedselverpakking van de toekomst moet sorteerbaar en 
recycleerbaar zijn. Wat betekent dit juist? Naast een overzicht 
van de huidige sorteer- en recycleertechnieken voor plastics, 
ontdekt u eveneens de nieuwste ontwikkelingen voor de 
toekomst

Praktische info:
Pack4Food: Gent of online (09/09)

Bioplastics in de voedingsindustrie

Je krijgt een dieper begrip van bioplastics, van de specifiteiten 
rond voedselverpakkingen tot 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: 14/09 en 15/09)

Van papier tot transportdoos - theorie en praktijk 
Hands-on workshop

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:
Materials Packaging Research & Services: Diepenbeek (21/10)

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:
Pack4Food: Gent of online (21/10)

Migratie: hoe kan uw verpakking voldoen aan de 
wetgevingen rond voedselcontactmaterialen?

Wat is migratie en welke factoren spelen hierin een rol?  
Wat zegt de wetgeving rond levensmiddelencontactmaterialen 
en migratie? Met talrijke praktijkvoorbeelden via case studies, 
zowel van kunststoffen als papier/karton.

Praktische info:
Pack4Food: online (25/11)

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:
Pack4Food: online (09/12)



E-nummers in de voeding

Inzicht in additieve stoffen die tijdens het productieproces 
bewust aan voedingsmiddelen worden toegevoegd. We zien ook 
wat het wettelijke kader is en welke instanties een oogje in het 
zeil houden.

Praktische info:
ILVO (Geertrui Vlaemynck): Berchem (07/02)

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

VOEDINGSLEER

ZUIVEL

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.

Praktische info:
Précon Food Consultants bvba: online (14/09 of 02/12)

Batters en coatings

Consumenten zijn veeleisender dan ooit. Cruciaal dus om een 
coating te introduceren die de juiste textuur, uitzicht en smaak 
voor de juiste prijs biedt. We leren je meer over de unieke rol die 
elk ingrediënt speelt om de perfecte coating te bekomen.

Praktische info:
AMNorman (Sigrid Severijns): Roeselare (12/10)

Verbeteren van uw Nutri-Score

U krijgt inzicht in het systeem van de Nutri-Score. We tonen 
hoe de Nutri-Score positief beïnvloed kan worden aan de hand 
van praktische voorbeelden. U kan vooraf uw case insturen om 
tijdens de opleiding te behandelen.

Praktische info:
AMNorman (Sigrid Severijns en Elke Debou): Roeselare (21/10)



Contacteer jouw adviseur!

Adviseur voedingstechnologie

Ivo Francken

 � ivo.francken@alimento.be

 � 0476 91 08 33

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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