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Een nieuw loopbaanfonds

Al verschillende decennia ondersteunt Alimento vanuit het opleidingsfonds 
voedingsbedrijven en hun werknemers om hun competenties te versterken. 
Samen met hen zetten we stappen voorwaarts. In 2000 bereikten we met  
de Alimento-opleidingen 6% van de arbeiders en 9% van de bedienden.  
Dit nam toe tot 20% van álle werknemers. Ook de kansengroepen bereiken 
we in vergelijkbare mate: 19,1 % van de kortgeschoolden in de sector en  
18,9 % van de 45-plussers (alle cijfers voor 2019, op jaarbasis).

We werken niet alleen op het opleidingsbereik. Al vele jaren begeleiden we 
voedingsbedrijven in hun opleidings-, personeels- en organisatiebeleid. 
Sinds de eerste stappen in 2007 gaat het over bijna  
1.000 begeleidingstrajecten.

De uitdagingen blijven evenwel groot. Voor werkgevers om voldoende en 
geschikt personeel te vinden, maar ook om ze én competent én gezond 
langer aan boord te houden. Voor werknemers is het dan weer een uitdaging 
om bij te blijven en op de arbeidsmarkt inzetbaar te blijven. Een loopbaan 
lang bij dezelfde werkgever actief blijven, is immers niet meer de norm.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, richtten de sociale partners van  
de voedingsindustrie in 2019 naast het opleidingsfonds nog  
een loopbaanfonds op. Om nog meer dan vandaag duurzame loopbanen te 
stimuleren: mensen op de geschikte plaats en met de gepaste begeleiding 
laten instromen, zorgen voor voldoende doorstroom, ondersteunen om 
telkens opnieuw de weg te vinden naar werk, bijvoorbeeld na ontslag of 
afwezigheid door ziekte. Bij dit alles gaat heel veel aandacht naar werkbaar 
werk, naar de specifieke arbeidsomstandigheden in de sector, maar ook naar 
ontwikkelingen als Industrie 4.0. 

De betrokkenheid van iedereen op de werkvloer is enorm belangrijk 
om vooruitgang te boeken. Alimento zal daarom zowel werkgevers als 
werknemersvertegenwoordigers blijven inspireren over allerlei  
mogelijke initiatieven.

De oprichting van het loopbaanfonds was meteen ook de aanleiding om 
tal van nieuwe diensten uit te werken. In 2019 werden die ontwikkeld en 
in pilootprojecten vormgegeven. Naast een blik op de resultaten van 2019 
stellen we u hierbij ook graag deze nieuwe pistes kort voor.
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01.
Onze hoofdactiviteit? 
Werknemers opleiden!

De Alimento-opleidingen deden het ook in 2019 goed 
en overstegen ook nu weer de grenzen van de sector. 
De arbeiders en bedienden uit de voedingsindustrie 
(paritaire comités 118 en 220) staan centraal, maar  
de Alimento-opleidingen zijn vaak ook toegankelijk 
voor o.a. werknemers uit andere sectoren of andere 
paritaire comités. Zij kunnen die opleidingen volgen 
dankzij onze overeenkomsten met  
hun sectororganisaties.

Meer dan 40.000 deelnemers
In 2019 volgden bijna 37.000 deelnemers 
een Alimento-opleiding. Bijna 90% daarvan behoorde 
tot PC 118 of 220. De andere participanten waren in 
de eerste plaats uitzendkrachten (meer dan 1.000), 
maar ook: zaakvoerders, leerkrachten en leerlingen, en 
werknemers uit andere paritaire comités  
(vooral PC 200).

Daarbovenop registreerden we 4.800 werknemers voor 
een training via Moviemento, een e-learningtraject over 
voedselveiligheid. Dit brengt het totaal op meer dan 
41.000 deelnemers.

Sectorspecifieke opleidingen het populairst
Binnen de voedingsindustrie waren de sectorspecifieke 
opleidingen met een aandeel van 31,5% het 
populairst, voornamelijk in het domein kwaliteit en 
voedselveiligheid; maar ook voedingstechnologie 
kent een alsmaar groter succes. Verder scoorden 
opleidingen rond arbeidsveiligheid en ergonomie hoog, 
en vervolgens logistieke opleidingen.

Logistiek

Talen

Persoonlijke vaardigheden

Sectorspecifieke opleidingen (HACCP, hygiëne, 
kwaliteit, voedingstechnologie, subsectoraal ...)

Techniek, onderhoud en productie

Welzijn op het werk

Arbeidsveiligheid en ergonomie

Milieu

Commerciële vaardigheden

Informatica
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3,8 %

6,9 %

3,9%4,7%PERCENTAGE VERDELING OPLEIDINGSRUBRIEKEN 

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!
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STATUUT 2009 2014 2019

Arbeider 17,0 % 20,3 % 19,5 %

Bediende 18,0 % 21,7% 20,1 %

TOTAAL 17,4 % 20,7 % 19,7 %

BEREIK WERKNEMERS PER STATUUT, IN % VAN HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

AANTAL WN % BEREIKTE BEDRIJVEN % BEREIKTE BEDRIJVEN

< 10
12,5 %

9,8 %

10 - 19 30,7 %

20 - 49

68,8 %

52,2 %

50 - 99 86,5 %

> 100 90,9 %

TOTAAL 22,3 % 22,3 %

PERCENTAGE BEREIKTE BEDRIJVEN, OPGESPLITST VOLGENS AANTAL WERKNEMERS

GESLACHT 2009 2014 2019

Vrouw 13,4 % 17,0 % 15,7 %

Man 19,4 % 22,3 % 21,4 %

TOTAAL 17,4 % 20,7 % 19,7%

BEREIK WERKNEMERS NAAR GESLACHT, IN % VAN HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

Alimento geeft opleidingen in bijna 7 van  
de 10 voedingsbedrijven met meer dan 
20 werknemers 
Alimento bereikte in 2019 ruim zeven van 
de tien voedingsbedrijven met meer dan 
20 werknemers. Ook kleine bedrijven, vaak 
bakkerijen, nemen graag deel aan de Alimento-
opleidingen. In 2019 maakte 12,5% van  
de bedrijven met minder dan 20 werknemers 
gebruik van het opleidingsaanbod.

In de voedingsindustrie volgt jaarlijks  
een vijfde van de werknemers een  
Alimento-opleiding
Eén op vijf werknemers volgde in 2019  
een Alimento-opleiding. Dat is iets minder  
dan vorig jaar (21,5%).

Gelijk bereik bij arbeiders en bedienden
In 2019 werden ongeveer evenveel arbeiders 
als bedienden bereikt: rond de 20%.

Vrouwen volgen minder vaak opleidingen
Vrouwen komen minder aan bod dan mannen. 
Dat was in 2019 net zo goed het geval als 
in de andere jaren. 15,7% van de vrouwelijke 
werknemers volgde een Alimento-opleiding, 
terwijl bij de mannelijke werknemers dit 
aandeel 21,4% bedraagt.

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!
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VERDELING BEREIKTE WERKNEMERS NAARGELANG 

HUN SCHOLINGSGRAAD, IN %

Lager onderwijs 7,3 %

Lager secundair onderwijs 17,2 %

Hoger secundair onderwijs 49,0 %

Bachelor 11,8 %

Master 14,7 %

TOTAAL 100 %

BEREIK WERKNEMERS PER SCHOLINGSGRAAD, IN % 

VAN HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

Lager onderwijs 19,5 %

Lager secundair onderwijs 18,9 %

Hoger secundair onderwijs 20,4 %

Bachelor 20,6 %

Master 17,7 %

TOTAAL 19,7 %

Eén op vijf is laaggeschoold
Van alle werknemers die Alimento in 2019 bereikte was 
ongeveer één op vier laaggeschoold (LO of LSO) en 
ongeveer de helft middengeschoold (HSO).  
Ongeveer één op vier was hooggeschoold (bachelor  
of master).

 

Als we kijken naar het bereik zien we dat 19,0% van 
de hooggeschoolden en 20,4% van de midden-
geschoolden de weg naar Alimento vond. 
Alimento zorgde ervoor dat ook 19,1% van  
de werknemers met een lager diploma een opleiding 
konden volgen (lager onderwijs 7,3%, lager secundair 
onderwijs 17,2%).

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!

Bijna één vijfde van 45-plussers volgt een 
Alimento-opleiding
Oudere werknemers komen in de Alimento-
opleidingen ruim aan bod. In 2019 
bereikte Alimento bijna één op vijf van alle 
45-plussers.

BEREIK WERKNEMERS PER 

LEEFTIJDSCATEGORIE, IN % VAN 

HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

LEEFTIJD 2009 2014 2019

< 30 jaar 12,5 % 16,4 % 17,3 %

30 - 44 jaar 18,8 % 23,2 % 21,8 %

> 45 jaar 19,2 % 20,6 % 18,9 %

TOTAAL 17,4 % 20,7 % 19,7 %
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10 jaar bakkerswerking
Tien jaar geleden startte bij Alimento een specifieke 
adviseur voor de bakkerijsector, Guido Devillé. 
Doelstelling: beter tegemoetkomen aan de behoeften 
van deze subsector en het onderwijs beter afstemmen 
op de noden van het werkveld. Guido mag ondertussen 
genieten van een welverdiend pensioen en kan 
terugblikken op talloze initiatieven. Hij heeft ook de 
basis gelegd om de bakkers in de toekomst nog verder 
te helpen op het vlak van personeel en organisatie.

De opleidingen voor bakkers werden onder zijn impuls 
sterk uitgebreid via eigen initiatieven (autocontrole, 
gekoelde degen, broodfouten ...), maar ook door  
de samenwerking met internationaal gerenommeerde 
bakkers, patissiers en chocolatiers. De opleidingen 
werden niet alleen gesmaakt door bakkers en hun 
medewerkers, ook leerkrachten en leerlingen waren 
telkens talrijk aanwezig.

Daarnaast werd er ook geïnvesteerd in infrastructuur. 
Sinds 2016 is er in het Franstalig landsgedeelte een 
vrachtwagenunit met een uitgerust atelier die 
ondertussen meer dan 2.000 deelnemers 
(werknemers, werkzoekenden, leerlingen en 
leerkrachten) zag passeren. In het Nederlandstalige 
landsgedeelte werd in september 2017 het 
Bakkersatelier geopend: www.bakkersatelier.be.  
Ook dit kende veel succes, met ondertussen ook al 
meer dan 2.000 deelnemers.

Een belangrijke lijn in de bakkerswerking van Alimento 
zijn investeringen in de bakkers van morgen.

Sinds de regionalisering van het industrieel 
leerlingenwezen werd er ook bijkomend geïnvesteerd 
in de ondersteuning van de nieuwe systemen voor 
alternerend leren, via de aanwerving van de sectorale 
coach Alain Bury in het Franstalige landsgedeelte, en 
de ontwikkeling van het aanbod mentorcoaching in 
het Nederlandstalige landsgedeelte, gekoppeld aan een 
ondersteunende website en app: www.dualimento.be

De samenwerking met Aspirant Baker voor de promotie 
van het bakkersberoep heeft ook heel wat opgeleverd: 
deelname van bakkerijscholen aan het voedingssalon, 
en de laatste jaren ook meer en meer de wedstrijden: 
het Belgisch kampioenschap en toegang tot 
internationale concours voor jonge bakkers.

Er werd ook ingezet op een eigen communicatie naar 
de subsector, met een specifiek luik voor bakkers op 
de Alimento-website en uitgebreid gebruik van sociale 
media om deze doelgroep te bereiken.

In de kijker

02.

Er bestaan nauwe banden met de 
bakkerijscholen, waarbij vanuit 
Alimento heel wat ondersteunend 
materiaal mee ontwikkeld kon 
worden:

 � Mijn Bakkerij, een didactisch pakket 
rond hygiëne en voedselveiligheid 

 � De ‘Handleiding voor de (banket)
bakker’, een referentiewerk voor 
(toekomstige) (banket)bakkers 

 � Het boek ‘Viennoiserie  
zonder grenzen’ 

 � IPV Youtube-kanaal met meer dan 
100 didactische filmpjes:  
www.youtube.com/user/ipvifp

l  In de kijker
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Stevige uitbreiding van het adviesaanbod
Leren is meer dan opleiden. Het gaat ook om  
het beheer en de ontwikkeling van competenties 
op de werkvloer. Om dit in voedingsbedrijven te 
stimuleren, onderneemt Alimento al meerdere jaren 
allerlei acties: bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, 
advies op maat, het aanbieden van publicaties  
en tools ... 

Sinds enkele jaren verruimt Alimento dit aanbod nog 
verder met personeels- en organisatieadvies.  
Daarbij heeft Alimento al langer bijzondere aandacht 
voor werkbaarheid en de kwaliteit van de arbeid.  
Met de oprichting van het loopbaanfonds wordt dit 
advies nog verder uitgebreid. In 2019 werd het nieuwe 
adviesaanbod uitgewerkt en al in grote mate uitgetest. 
Een overzicht:

Opleidingsbeleid:
 � Advies ‘opleiden en leren’

 � Digiscan

HR:
 � HR-scan/KMO-coaching

 � Recruteringsscan

Arbeidsorganisatie:
 � Organisatiescan/KMO-coaching

 � Organisatiescan met specifieke focus;  
werkdruk, aangepast werk, industrie 4.0 

 � Scan takenpakket eerstelijnsleidinggevenden

Welzijn:
 � Ergonomiescan

 � Welzijnsscan

 � Gezondheidsscan

 � Advies fitheid, beweging en sport op het werk

 � Werkhervattingstraject

l  In de kijker

4
Recruteringsscans

20
Adviezen 
opleidingsplanning/
werkplekleren

12
Ergonomiescans

IN 2019 WERDEN 51 ADVIESTRAJECTEN 

GEORGANISEERD:

15
HR- of organisatiescans

03.
Het loopbaanfonds in een notendop

De laatste drie sectorakkoorden stimuleren voedingsbedrijven om op bedrijfsniveau 
afspraken te maken over werkbaar werk, met in het laatste sectorakkoord  
een verplichting om een cao tot verbetering van de werkbaarheid af te sluiten.  
Gekoppeld daaraan kreeg Alimento de opdracht een loopbaanfonds op te richten om 
de voedingsbedrijven te ondersteunen bij de opmaak en uitvoering van hun afspraken.
Het loopbaanfonds komt naast het opleidingsfonds te staan en heeft drie pijlers:

1

2

3

De eerste pijler is rechtstreeks op de werknemers van de voedingsindustrie gericht. 
Dit is nieuw. Voorheen bereikten we hen via de omweg van hun werkgever en hingen 
we dus ook vaak af van diens prioriteiten of bereidwilligheid. Voortaan kunnen 
werknemers op eigen initiatief bij ons terecht voor gratis loopbaanbegeleiding,  
een persoonlijk omscholingsbudget en een premie voor kinderopvang om de 
combinatie werk/gezin te vereenvoudigen. We trekken ook extra opleidingsbudgetten 
uit voor doorstromings- en omscholingsprojecten op aangeven van de werkgever.

In de tweede pijler voorzien we nog meer dan voorheen begeleiding voor werkgevers 
op vlak van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie om op een duurzame manier de 
werkbaarheid te verbeteren. Een opleiding ergonomie voor de inpakafdeling met veel 
repetitieve arbeid blijft nuttig, maar afwisseling door bv. jobrotatie is natuurlijk nog 
beter. Bedrijven krijgen ook begeleiding als ze nieuwe machines of technologieën 
invoeren, om er zo voor te zorgen dat dit geen stress oplevert voor het personeel, 
maar ook dat ze goed voorbereid zijn op de nieuwe ontwikkelingen en om de 
implementatie mee te kunnen dragen.

Met de derde pijler richten we ons op het optimaliseren van de 
arbeidsomstandigheden. We zoeken constant naar oplossingen voor moeilijke 
arbeidsomstandigheden. Dat kan op bedrijfsvlak via bv. een ergonomiescan,  
een welzijns- en gezondheidsscan, maar ook door hierrond kennis te vergaren en 
die te verspreiden, bijvoorbeeld rond ploegenarbeid of kortcyclisch werk. Welzijn en 
gezondheid krijgt hiermee een volwaardige plaats binnen het werkingsgebied van 
Alimento, waarbij we ook ondersteuning bieden als het fout loopt.  
Voedingsbedrijven kunnen rekenen op ondersteuning bij de werkhervatting van 
langdurig afwezige personeelsleden.
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Werknemers ondersteunen:
 � Loopbaanbegeleiding

 � Extra opleidingsbudgetten tijdens de loopbaan

 � Premie kinderopvang

Organisaties ondersteunen:
 � HR-beleid

 � Loopbaanbeleid

 � Diversiteit

 � Digitalisering/automatisering

 � Arbeidsorganisatie

Ondersteunen op vlak van specifieke 
arbeidsmarktomstandigheden:

 � Werkdruk

 � Ergonomie

 � Ploegen- en nachtarbeid

 � Welzijns- en gezondheidsbeleid

OVERZICHT VAN HET LOOPBAANFONDS 04.
Nieuw: het aanbod  
naar werknemers

Loopbanen zijn veel minder voorspelbaar dan vroeger. 
Er wordt meer gewisseld van job, door ontslag, maar ook 
omdat men hier zelf naar op zoek gaat. Ook binnen jobs 
zijn er meer veranderingen, onder andere onder impuls 
van Industrie 4.0. Zowel voor werkgevers als werknemers 
is dit een uitdaging. Voor werkgevers om genoeg mensen 
te vinden en houden, voor werknemers om bij te blijven en 
steeds opnieuw de weg naar werk te vinden. We kunnen 
spreken van een verhoogde kwetsbaarheid, zeker ook  
bij kansengroepen. 

Het loopbaanfonds ondersteunt daarom werknemers 
rechtstreeks in hun loopbaan.

Ten eerste kunnen werknemers van voedingsbedrijven 
rekenen op gratis loopbaanbegeleiding. Ze krijgen 
hiermee de kans om, bij een neutrale persoon, zonder 
medeweten van de werkgever, loopbaankwesties te 
bespreken en hiervoor een oplossing te zoeken. 

Zo’n begeleiding kan starten vanuit 
verschillende vragen: “Ben ik nog mee,  
en wat als er straks een nieuwe lijn komt?  
Kan ik nog promotie maken, hoe dan? 
Ik kan het ploegsysteem niet meer aan, 
wat nu? Ik heb problemen met mijn 
leidinggevende, hoe ga ik daar best mee 
om? Als ik thuiskom, ben ik op en kan ik 
niet meer genieten van mijn privétijd – hoe 
kan ik een burn-out voorkomen? Ik wil 
terug met plezier gaan werken, hoe?”
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Ten tweede zijn er extra opleidingsbudgetten voorzien om 
op specifieke momenten in de loopbaan opleidingskosten tot 
2.500 euro integraal terug betaald te krijgen:

Specifiek opleidingsbudget bij instroom:

 � Voor opleiding van startende jongeren (-26 jaar)

 � Voor verdere opleiding van werkzoekenden op het  
moment dat ze vast in dienst komen

 � Voor opleiding van uitzendkrachten, ter voorbereiding 
van vaste tewerkstelling (enkel uitbetaald als er een vast 
contract afgesloten wordt)

Specifiek opleidingsbudget bij doorstroom/omscholing:

 � Voor opleiding van alle werknemers die doorstromen naar 
een andere functie (minstens 32 uur)

 � Voor opleiding van alle werknemers die omgeschoold 
moeten worden omdat hun job verandert  
(minstens 32 uur)

 � Voor alle werknemers die op eigen initiatief een  
Alimento-opleiding willen volgen (eerste 4 dagen  
inschrijvingsgeld worden terugbetaald)

Specifiek opleidingsbudget bij werkhervatting: 

 � Voor opleiding van alle werknemers die na afwezigheid 
het werk terug hervatten, in dezelfde of een andere job

Specifiek opleidingsbudget bij ontslag:

 � Voor opleiding van werknemers bij ontslag, in functie van 
een andere job

Ten derde geeft het loopbaanfonds ook een duwtje in de 
rug voor een betere combinatie tussen het werk en het 
privéleven. Om gezinnen met jonge kinderen te helpen, is er 
een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.  
Voor kinderen tot drie jaar krijgen werknemers per kwartaal 
tot 115 euro opvangkosten terugbetaald. 
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Industrie 4.0: werknemers voorbereiden op de toekomst

05.

Voedingsbedrijven zetten belangrijke stappen in de richting van Industrie 4.0. Nieuwe technologieën 
maken nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten, nieuwe businessmodellen enz. mogelijk die 
de concurrentiepositie van de bedrijven vrijwaren en verbeteren. Daarnaast kan technologie bijdragen tot 
werkbaarder werk en andere manieren van opleiden. Om deze evolutie richting Industrie 4.0 ook voor en 
met alle medewerkers in goede banen te leiden, neemt Alimento ondersteunende initiatieven.  
Flanders’ Food en Wagralim zijn hierbij belangrijke partners.

Workplace Innovation in the Food Industry 

(WIFI2020)
Met het oog op Industrie 4.0 zullen voedingsbedrijven 
ervoor moeten zorgen dat werknemers gemobiliseerd 
worden om de ontwikkelingen te dragen en mee 
vorm te geven. Dat kan via een andere, innovatieve 
arbeidsorganisatie. Die vertrekt van het productieproces 
en gaat uit van meer betrokkenheid en autonomie van 
medewerkers op de werkvloer. 

Met het project WIFI2020 wil Alimento in partnerschap 
met Flanders’ Food en Workitects de meerwaarde van 
een andere, innovatieve arbeidsorganisatie aantonen:

 � Hoger rendement, meer kwaliteit en sneller  
reactievermogen.

 � Een hogere kwaliteit van de arbeid, een hogere  
motivatie en meer jobfierheid.

Een aantal voedingsbedrijven namen de handschoen 
op en kunnen binnen dit project rekenen op 
ondersteuning om te evolueren naar een innovatieve 
arbeidsorganisatie: Vandemoortele Izegem, Imperial 
Meat Products (Dacor), Alpro, Eclair, Vandemoortele, 
Delino en Libeert. Van deze praktijkgevallen 
worden businesscases opgemaakt en via een 
werknemersbevraging worden de effecten bij het 
personeel opgevolgd. Daarnaast volgden een vijftiental 
bedrijven het innovatielab ‘Innoveren kan je leren’ waarin 
ze de theorie vertaalden naar hun eigen praktijk en zo 
verder aan de slag konden. Het project loopt nog tot eind 
maart 2021.

Operator 4.0
Met het project Operator 4.0 (ism Flanders’ Food) gaan 
we nog een stuk explicieter in op de koppeling tussen 
de ‘technologische’ en de ‘menselijk-sociale’ kant van 
digitalisering binnen de voedingsbedrijven. We hebben 
daarbij specifieke aandacht voor operatoren.

Er zijn heel wat digitale tools voorhanden die operatoren 
kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken, 
maar digitaliseringtrajecten hebben ook een impact op 
de jobs en het welbevinden van de operatoren die ermee 
geconfronteerd worden.  

Tijdens het project wordt een kennisplatform opgericht 
van voedingsbedrijven, technologie providers en 
organisatie-adviseurs. 

Doel: 
 � De uitdagingen en opportuniteiten in kaart brengen. 

 � Nagaan welke digitale ondersteuningstools voor 
operatoren een antwoord kunnen bieden. 

 � Nagaan welke andere ondersteuning van voedings-
bedrijven noodzakelijk is om de menselijke kant van 
digitalisering voor te bereiden. 

 � Concrete oplossingen uitwerken.  

De resultaten zullen ruim verspreid worden, en Alimento 
zal waar mogelijk voedingsbedrijven ondersteunen die 
hiermee aan de slag willen gaan. Het project loopt nog 
tot begin 2023.

l  Industrie 4.0: werknemers voorbereiden op de toekomst

Technologie kan bijdragen tot werkbaarder werk 
en andere manieren van opleiden. Alimento neemt 
hiervoor ondersteunende initiatieven.
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FormaDistance+
In het licht van de groei naar Industrie 4.0 keurde 
de Waalse regering eind 2018 een project goed om 
digitaal leren binnen voedingsbedrijven te versterken: 
FormaDistance+. 

Dit is een sectoraal initiatief van Wagralim met 
Alimento. Het wordt uitgevoerd in partnerschap met 
de methodologische experten Digital Wallonia, ULB 
Podcast en FormaForm; de ontwikkelaars Nikata en 
MySkillCamp; en de competentiecentra FormAlim en 
Epicuris. Het project loopt tot 2021.

Voedingsbedrijven die in hun opleidingsbeleid de 
digitale kaart willen trekken, kunnen zich via dit project 
laten screenen en begeleiden. Het aanbod is op maat 
van de specifieke noden. Daarnaast worden tools 
ontwikkeld om het digitale leren te ondersteunen.  
Zo krijgen ook werkzoekenden, leerlingen en 
leerkrachten de kans om op een digitale manier kennis 
te maken met de sector.

In 2019 werd een stevige start gemaakt, met een bereik 
van 44 bedrijven en 296 werknemers, leerlingen, 
leerkrachten en werkzoekenden.

Technische upgrading via Vinto
Industrie 4.0 zal ook een bijkomende investering vragen 
in het technische potentieel van voedingsbedrijven. 
Om dit te ondersteunen, investeert Alimento – in 
samenwerking met andere industriële sectoren – al 
enkele jaren in Vinto. In dit uniek opleidingsconcept 
geven leerkrachten uit het technisch onderwijs met 
ervaring op de werkvloer technische basisopleidingen 
aan operatoren en techniekers. De opleidingen vinden 
plaats in de bedrijven zelf of in de infrastructuur van 
technische onderwijsinstellingen.

De leerkrachten zijn gedreven en hebben de didactische 
vaardigheden om moeilijke, technische materie 
behapbaar te maken voor de doelgroep. Dit is een goede 
aanvulling op de trainingen van machinefabrikanten, die 
doorgaans veel technische voorkennis vereisen.

Iedereen wint in dit verhaal:
 � De bedrijven, die ondanks de krapte op de  

arbeidsmarkt hun technisch potentieel op peil  
kunnen houden.

 � De werknemers, die de kans krijgen om te groeien en 
stappen te zetten in hun loopbaan.

 � De leerkrachten, die de vinger aan de pols houden 
van de nieuwste ontwikkelingen binnen de industrie 
en die de kennis ook kunnen inzetten om de ko-
mende generaties zo goed mogelijk voor te bereiden.

In 2019 bereikte Vinto in totaal 158 bedrijven met  
776 opleidingen. Hiervoor werd samengewerkt met  
36 docenten uit het technisch onderwijs. 
Naast opleidingen werkten de docenten ook 
werkinstructiefiches uit op maat van de werknemers en 
coachten ze, in sommige gevallen, aansluitend op de 
opleiding, ook werknemers aan hun werkpost. 
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1. Ter Groene Poorte Voedingstechnieken: Crus Tu, een licht 
zoet en vezelrijk cakeje met een zacht aroma van groenten 
en noten.

2. ZAVO: Vegetaron, een combinatie van het zoete van  
een macaron met het hartige van een groentevulling.

1. KULeuven: StratiVeg, een bladerdeeg met 30% groenten. 
Het bevat minder vetten dan een traditioneel bladerdeeg en 
vormt een bron van vezels.

2. UCLouvain: Inca Spread, een smeerpasta gemaakt uit 
kruiden en zaden van Sacha Inchi (een plant afkomstig uit 
Zuid-Amerika) rijk aan omega 3-vetzuren en eiwitten.

1. UCLouvain: Aloya, een yoghurt verrijkt met walnoten 
en micro-algen, dat inspeelt op het tekort aan omega 
3-vetzuren bij heel wat consumenten.

2. Thomas More campus Geel: PoirOat, een smaakvol 
ontbijtproduct, met 60% peer en met een hoog eiwit-  
en vezelgehalte.

1. Via Tienen: ontwikkeling van een prototype op maat 
bij Kim’s Chocolates: door middel van een optische 
sensor wordt de spuitmond van de sierlijntjes op pralines 
automatisch opnieuw gecentreerd naar de juiste positie.  
Dit vermindert de productuitval. 

2. Emmaüs Aalter: ontwikkeling van een flessenklem en 
druppelgoot voor sauzenproducent Delino. Hierdoor vallen 
de flessen niet meer om en komt er aan de buitenkant van 
de flessen geen saus meer terecht.

1. Athénée Royal Agri-St-Georges: Allo Végéta, een yoghurt 
met groenten en verrijkt met aloë vera.

2. Collège des Etoiles: Cooks, een hartig biologisch koekje.

06.
Investeren in de toekomst

Voldoende (gekwalificeerd) personeel aantrekken, 
vormt een belangrijke uitdaging voor  
de voedingsindustrie. De sector ondersteunt waar 
mogelijk: door bruggen te bouwen met het onderwijs, 
door te investeren in initiatieven die de sector als 
aantrekkelijke werkgever in de kijker zetten.

4 Awards dagen leerlingen en studenten uit
De sector reikt vier awards uit die jongeren uitdagen 
om mee te bouwen aan de voeding en de industrie 
van morgen. Naast de innovatiewedstrijd Ecotrophelia 
voor studenten hoger onderwijs zijn er twee 
innovatiewedstrijden voor het secundair:  
de Food At Work Award Vlaanderen en de Food At 
Work Award Wallonië. 

Sinds twee jaar is er voor het Vlaamse secundair 
onderwijs ook de Food At Work Techno Award. 
Deze wedstrijd is gericht op leerlingen uit het zesde 
en zevende jaar binnen het studiegebied techniek. 
Deze wedstrijd is gericht op leerlingen uit het zesde en 
zevende jaar binnen het studiegebied mechanica en 
elektriciteit. Deelnemers krijgen in het kader van hun 
geïntegreerde proef (GIP) de opdracht om in  
een voedingsbedrijf te werken rond een technische 
innovatie die een antwoord biedt op een dagdagelijks 
probleem in de productie. 

De uitreiking van de awards 2019 gebeurde tijdens 
Food Forward, een initiatief van Fevia, Flanders’ 
Food, Wagralim en Alimento. Deelnemers konden er 
interactieve seminaries bijwonen over de nieuwste 
innovatietrends: Industrie 4.0, nieuwe voedingstrends, 
duurzamer omspringen met grondstoffen enz.

DE LAUREATEN VAN DE AWARDS 2019-2020 WAREN:
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Ruim 500 opleidingen voor jonge starters via 
een instroombudget
Een eerste stap richting loopbaanfonds kenden 
we al met de lancering van het instroombudget 
voor jongeren in 2016. Sindsdien hebben 
werknemers tot hun 26ste recht op een extra 
opleidingsbudget van 2.500 euro tijdens de eerste 
twaalf maanden van hun tewerkstelling binnen  
de sector. De sector doet hiermee inspanningen 
om de instroom, tewerkstelling en ontwikkeling 
van jongeren binnen voedingsbedrijven te 
stimuleren. 

Jonge mensen moeten immers nog heel wat 
ervaring opdoen en opleiding kan helpen om 
sneller ingewerkt te raken en door te groeien. 
Deze maatregel kadert in de inspanningen rond 
ingroeibanen om duurzame tewerkstelling in  
de voedingsindustrie te verzekeren. In 2019 
maakten 530 jongeren gebruik van de maatregel. 
 
Ze volgden samen 824 opleidingen. 52,6% van 
de opgeleide jongeren is middengeschoold, 32% 
hooggeschoold en 15,4% laaggeschoold.

Alternerend leren ondersteunen
Na de regionalisering van het Industrieel Leerlingenwezen in 2016 was het in 
Vlaanderen vooral uitkijken naar de eerste duale technische richtingen  
(brood- en banketbakkerij en chocolatier), maar ook in Wallonië was het ‘contrat 
commun’ al snel ingeburgerd. In 2019 werd verder ingezet op de ondersteuning 
en verankering van de vernieuwde systemen.

In 2019 liepen er in totaal 387 alternerende opleidingen: 265 in Wallonië en  
122 in Vlaanderen.

Om het aantal contracten verder uit te breiden en de kwaliteit van de opleidingen 
mee te borgen zette Alimento aan Waalse kant een sectorale coach in.  
Die promoot het systeem, informeert werkgevers, screent het onthaal op  
de tewerkstellingsplaatsen, ondersteunt zaakvoerders en mentoren tijdens  
het traject en bevordert de samenwerking tussen alle betrokkenen.

Aan Vlaamse kant informeert de website dualimento.be 
scholen, leerlingen en hun ouders, en werkgevers over het systeem.  
Bovendien biedt het mentoren een leidraad voor het coachen van leerlingen op 
de werkvloer en bevat het een opvolgingstool om de vorderingen op de werkvloer 
te registreren en documenteren. Daarnaast werden er ook coachingsessies voor 
mentoren georganiseerd.

Logistiek 23,8 %

Sectorspecifieke opleidingen 18,8 %

Talen 18,0 %

Arbeidsveiligheid en ergonomie 13,0 %

Techniek, onderhoud en productie 10,6 %

Persoonlijke vaardigheden 9,7 %

Informatica 4,6 %

Welzijn op het werk 0,8 %

Milieu 0,7 %
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