
BAKKERIJ
Opleidingen voor bakkers en hun personeel · Voorjaar 2021



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 op 
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.

Opleidingen

Alimento organiseert een brede waaier aan opleidingen voor bakkers die 
tewerkgesteld zijn in het paritair comité 118 of 220. De meeste opleidingen 
zijn gratis, soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.
 
Via Alimento kan je ook inschrijven voor opleidingen van de Callebaut 
Chocolate Academy en verschillende Syntra-opleidingen. Bepaalde 
opleidingen zijn ook geschikt voor leerlingen die een opleiding bakkerij 
volgen.
 
Dankzij Alimento blijf je op de hoogte van de laatste trends en evoluties in 
je vakgebied. Wij kunnen je ook helpen met advies over diverse aspecten 
van de organisatie binnen jouw bakkerij.

Gratis

Gratis voor alle Belgische bakkers, patissiers of chocolatiers die onder 
Paritair Comité 118 of 220 vallen en minder dan 100 werknemers hebben. Dit 
geldt ook voor de manager/zaakvoerder indien hij/zij deelneemt samen met 
de werknemer(s).

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).



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 be-
dragen 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



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.

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 verbetermogelijkheden in kaart op 
diverse vlakken: de organisatiestructuur, de systemen, de cultuur 
en de medewerkers.

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, 
selectieprocedures, enz.) krijg je een actieplan om de prioritaire 
knelpunten aan te pakken. 

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

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.



Het Bakkersatelier

In het Bakkersatelier organiseren Alimento en Syntra AB 
opleidingen voor bakkers, werknemers, leerlingen en leerkrachten. 
Jonge of toekomstige bakkers, chocolade-, marsepein- en 
ijsmakers kunnen hier de basisvaardigheden leren om tot een 
echte vakman uit te groeien. Maar ook ervaren ambachtslui zijn 
hier welkom om nieuwe technieken onder de knie te krijgen. 

Het bakkersatelier is een ontmoetingsplaats met ruimte voor 
dialoog waar ervaren instructeurs jonge en (iets) oudere collega’s 
de kneepjes van het vak leren.
www.bakkersatelier.be

Dualimento

Als je ervoor kiest om een leerling op te leiden, kan Alimento 
jou daarbij helpen. Op Dualimento vind je alle informatie over 
werkplekleren en een evaluatietool om de vordering van je 
bakkersgast op een objectieve manier te beoordelen.
www.dualimento.be

Duaal leren in jouw bakkerij?

Zit je te popelen om jonge mensen de passie voor 
ons prachtig beroep mee te geven? Dan is duaal leren 
zeker een optie! Deze nieuwe vorm van werkplekleren 
is evenwaardig aan voltijds onderwijs. Interesse om een 
leerling in je eigen bakkerij op te leiden? 
Contacteer dan Alimento.



Het 
Loopbaanfonds

Robotisering, werkbaar werk en het gebrek aan 
bekwame werknemers zijn maar enkele van de 
uitdagingen waar de Belgische voedingsindustrie 
voor staat. Samen besloten de sociale partners 
om het Loopbaanfonds te creëren. Extra opleidings-
mogelijkheden, empowerment van de werknemers, 
een bijdrage in de kosten voor kinderopvang: het 
is slechts een greep uit de maatregelen die kunnen 
worden genomen om de werknemers en bedrijven 
zoveel mogelijk te steunen.

Geen nieuw 
verhaal
z nder warm 
onthaal.



Empowerment 
Werknemers uit de voedingsindustrie krijgen nu bovendien
de mogelijkheid om hun loopbaan zelf in handen te nemen.
Daarvoor hebben ze recht op een persoonlijk opleidings-
budget van 2.500€. Zo kunnen ze hun competenties verster-
ken of hun carrière een andere wending geven. Om hen daarbij 
te helpen kunnen ze zich kosteloos laten begeleiden door een 
loopbaancoach.

“Fysieke arbeid kan voor sommige werknemers belastend 
worden. Door in te zetten op individuele bijscholing kunnen we 
deze mensen naar andere functies laten evolueren waar ze wel 
nog lange tijd kunnen meedraaien.”
 
Bart Vannetelbosch – Nationaal Secretaris ACV Voeding en 
diensten – Voorzitter van Alimento / IPV vzw - Arbeiders

Terugbetaling kosten kinderopvang
Om gezinnen met jonge kinderen te helpen, biedt het 
Loopbaanfonds een tussenkomst in de kosten voor kinder- 
opvang. Voor kinderen tot drie jaar krijgt elke ouder die in 
de voedingsindustrie werkt per trimester tot 115€ aan 
opvangkosten terugbetaald. Door bij te springen in deze 
kosten – toch zo’n 460€ per jaar! – helpt het Loopbaanfonds 
de werknemers die dit het meest nodig hebben.

Ondersteuning arbeidsorganisatie 
De voedingssector evolueert door digitalisering, robotisering 
en innovatie naar een hoogtechnologische sector. Bedrijven 
worden ondersteund in hun arbeidsorganisatie en krijgen 
HR-advies. Zij kunnen bovendien beroep doen op een verhoogd 
budget om hun werknemers een opleidingstraject aan te bieden. 

“Vele voedingsbedrijven sloegen eerder al de weg in van robo-
tisering en digitalisering, die weg wordt nog versterkt door de 
coronacrisis. Wij zijn bijzonder trots dat we met het loopbaanfonds 
voor de voedingsindustrie klaar staan om onze bedrijven en werk-
nemers hierin te ondersteunen.” 
Anke Grooten – Social Affairs Director Fevia – Voorzitter van 
Alimento / IPV vzw - Bedienden

Opleiden, opleiden en opleiden
Elke loopbaan wordt gekenmerkt door een aantal kantelpunten: 
aanwerving, een nieuwe functie of ander takenpakket en soms 
zelfs een ontslag. Het Loopbaanfonds voorziet in uitgebreide 
opleidingsmogelijkheden en coaching – met bijbehorend budget 
– voor al deze cruciale momenten in een loopbaan. 

Meer informatie
www.loopbaanfonds.be 



Ons 
opleidingsaanbod
Bakkerij

AUTOCONTROLE VOOR BAKKERS

BAKKERIJ

Workshop: voedingsetiket

Voorverpakte levensmiddelen moeten voorzien worden van een 
correct etiket. Het toepassen van de etiketteringswetgeving is 
in de praktijk niet evident. We geven inzicht in de info die een 
etiket moet vermelden en tonen hoe een etiket op te stellen.

Trainer: Hogeschool Gent

Bakkerijtechnologie

Een cursus voor bevlogen vakmensen. Een goede bakker weet 
niet alleen hoe je een lekker brood maakt, maar ook waarom 
een bepaalde combinatie van ingrediënten en handelingen tot 
een smakelijk resultaat leidt.

Trainer: UGent (Ingrid De Leyn)
Waar: Gent 
Wanneer: 2 dagen: 29/04 & 06/05

Desembrood … smaakvol en gezond met 
een stevige bite (basiscursus)

Steeds meer bakkers bieden desembrood aan in hun bakkerij. 
Een brood rijk aan smaak... gemaakt met natuurlijk ingrediënten. 
Bovendien is het ook enorm gezond. Desem bestaat al zo lang 
er brood wordt gebakken en is hipper dan ooit.

Trainer: Syntra AB
Waar: Berchem 
Wanneer: 23/03 

Workshop: smaak

Smaak van voedingsmiddelen begrijpen en meten is een troef 
voor de ontwikkeling van succesvolle voeding van de toekomst.

Trainer: Senstech 

Waar: Berchem

Desembrood … smaakvol en gezond met 
een stevige bite (tweedaagse)

Steeds meer bakkers bieden desembrood aan in hun bakkerij. 
Een brood rijk aan smaak... gemaakt met natuurlijke ingre-
diënten. Desem bestaat al zo lang er brood wordt gebakken en 
is hipper dan ooit. Er wordt meer en meer geëxperimenteerd 
en ook de thuisbakkers wagen zich aan dit brood. 

Trainer: Syntra AB
Waar: Leuven
Wanneer: 2 dagen: 25/01 & 01/02

Viennosierie zonder grenzen

Gerezen bladerdeeg heeft de laatste jaren een sterke evolutie 
gekend. Niet alleen het assortiment maar ook sommige 
basistechnieken zijn sterk gewijzigd. Guido Devillé zorgt voor 
een samenvatting van de vershillende opleiddingen die 
hieromtrent zijn gegeven door Alimento in de laatste jaren.

Trainer: Guido Devillé
Waar: Berchem

Workshop: basis productsamenstelling en 
voedingswaarde

Deze workshop start met het vergelijken van producten en 
productengroepen zodat linken kunnen gelegd worden tussen 
voedingswaren en ingrediënten en dit met inzicht in gezonde 
voeding.

Trainer: Artesis-Plantyn Hogeschool
Waar: Antwerpen 
 

IJS EN CHOCOLADE

The Art of Bean to Bar

Learn the principles of the bean to bar process of chocolate 
making. Develop your confidence as a master chocolatier. 
From the bean to the tablet, you will make your own in this 
one day intensive course. Experience the Bean to Bar process 
with the latest equipment and innovations.

Trainer: Art of Chocolate

Waar: Brussel

Wanneer: 15/02

OPLEIDING IN HET ENGELS

The Art of Chocolate

You will learn the fundamentals of chocolate making or 
update your knowledge. The Art of Chocolate is perfectly 
tailored to foodies as well as to professionals. Classes are 
held by internationally renowned experts.

Trainer: Art of Chocolate

Waar: Brussel

Wanneer: 2 dagen: 16/02 & 17/02

OPLEIDING IN HET ENGELS



VOEDINGSTECHNOLOGIE

De COVID-epidemie dwingt ons 
ertoe om ons aanbod voortdurend 
bij te sturen. Voor de meest 
recente informatie kan je altijd 
terecht op www.alimento.be/
bakkerijkopleidingen

DIVERSE

The Art of Selling (ENG)

Get an in-depth understanding of how to start and manage 
your business. Master the basic retail management, order & 
stock management, distribution channel, e-commerce and P&L 
practices. Build the ultimate shopping experience including 
practical workshops for your clients.

Trainer: Art of chocolate
Wanneer: 2 halve dagen: 28/02 nm & 01/03 nm

OPLEIDING IN HET ENGELS

ONLINE OPLEIDING

The Ultimate Afternoon Tea

Meer en meer hoor je ervan: de Engelse Afternoon Tea. Chique 
hotels en vooruitstrevende tearooms in heel de wereld lokken 
welstellende klanten met heerlijk gebak, dampende thee en 
een ultraprofessionele bediening. Eten en drinken is tijdens de 
Afternoon Tea niet langer een noodzaak, maar een event.

Trainer: Syntra West
Waar: Brugge

The Art to Taste

You will learn about the different flavors and textures of cho-
colate. We will send you a kit to be used during the course and 
have an online session going through the intensity of chocolate, 
their differences with skilled professionals teachers.

Trainer: Art of Chocolate
Waar: Brussel
Wanneer: 21/01

OPLEIDING IN HET ENGELS

ONLINE OPLEIDING

School of Ice: vegan and gluten free

Onze docent neemt je bij de hand en toont hoe je kwalitatief 
lactosevrij en glutenvrij ijs bereidt. Hij leert je bovendien hoe je 
het ijs verwerkt in smakelijk, attractief ijsgebak.

Trainer: Syntra West
Waar: Brugge

School of Ice: kerstbûches en ijsbombes

Heerlijke en gewaagde combinaties in najaar-ijsgebak.

Trainer: Syntra West
Waar: Brugge

Theoretische en praktische benadering van 
tarwe- en bloemkwaliteit

Theoretische en praktijkkennis rond kwaliteitsbeoordeling van 
tarwe; eiwitkwaliteit en amylase activiteit; waterabsorberend 
vermogen; visco-elastische eigenschappen deeg; beschadigd 
zetmeel. Praktijk: baktest en andere analyses.

Trainer: UGent (Ingrid De Leyn)
Waar: Gent
Wanneer: 09/06 

Workshop: foodpairing

Tijdens de workshop ‘Foodpairing’ wordt het principe van 
foodpairing en flavour pairing uiteengezet en wordt de 
wetenschappelijke basis ervan kritisch geëvalueerd.

Trainer: Senstech
Waar: Berchem
Wanneer: 02/03

Theoretische en praktische benadering 
van de tarwevermaling

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

Trainer: UGent (Ingrid De Leyn)
Waar: Gent



Neem zeker ook een kijkje in het aanbod van onze erkende 
opleidingspartners. Hun bijzondere expertise betekent voor jou,  
je medewerkers en je bedrijf een absolute meerwaarde.

Wist je trouwens dat Alimento heel wat van deze opleidingen 
ondersteunt door een deel van de opleidingskost mee te 
financieren?

Heb je interesse in een specifieke opleiding? Neem dan contact op 
met je adviseur bakkerij. We bekijken samen hoe we jou optimaal 
kunnen helpen.

Opleidingspartners
Bakkerij



Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor alle opleidin-
gen 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).

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  
toepassing zijn. 

1. Maatopleidingen

Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento 
en de lesgever. 

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.



Notities



Contacteer jouw adviseur!

Adviseur bakkerij

Jan Vanderghote 

 � jan.vanderghote@alimento.be 

 � 0476 62 35 96  

Inschrijvingen 

Viktoria Khymych

 � viktoria.khymych@alimento.be

 � 02 528 89 56

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.

Alle opleidingen en workshops vind je terug op 

www.alimento.be/bakkerijopleidingen
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