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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. 

In deze brochure vind je een interessante selectie uit ons 
aanbod:

 � Opleidingen die wettelijk verplicht zijn.

 � Opleidingen die noodzakelijk zijn voor je activiteiten.

 � De meest gevraagde opleidingen.

Alle werknemers die onder de paritaire comité's 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?

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.

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).

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 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



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 rap-
port op met een overzicht van de voornaamste ergonomische 
risico's. Hij doet ook aanbevelingen om de situatie op korte en 
lange termijn te verbeteren.

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



Ons 
opleidingsaanbod
Arbeidsveiligheid en 
ergonomie

BRANDBESTRIJDING VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

EHBO

ERGONOMIE

Brandbestrijding

Snel en doeltreffend handelen bij een brand of incident, 
brandbestrijding met behulp van eerste interventiemiddelen om 
de brand onder controle te krijgen, te beperken of indien mogelijk 
te blussen.

Opvolgmodule brandpreventie + brandbestrijding 
voor eerste interventieploegleden

Tijdens deze opleiding worden de deelnemers verder getraind in 
hun juiste reactie bij brand en het gebruik van kleine blusmidde-
len (zoals muurhaspel, CO2-blussers, poederblussers ...).

Initiatie in het gebruik van draagbare blustoestellen 
met een mobiele unit in uw onderneming

De werking kennen van de eerste interventiemiddelen, niet 
aarzelen om in geval van nood een eerste interventiemiddel 
te gebruiken, de grondbeginselen kennen van de chemie van 
verbranding (preventieve benadering).

BA4: Veilig werken aan elektrische installaties  
“gewaarschuwde personen”

Deze opleiding maakt werknemers bewust van de risico's die ver-
bonden zijn aan het werken aan of in de omgeving van werkende 
machines. Via deze training kan de werkgever beslissen over het 
behalen van het BA4-niveau (‘gewaarschuwde personen’).

BA4 voor elektriciens

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die onder 
spanning (kunnen) staan en het uitvoeren van bepaalde taken 
houdt reële gevaren in. Een aantal specifieke taken mag enkel 
door ‘gewaarschuwde’ personen worden uitgevoerd.

BA5: Veilig werken aan elektrische installaties  
“Vakbekwame personen”

Beheersen van de veiligheidsregels en praktische toepassing er-
van bij het werken aan elektrische installaties. Waar de opleiding 
BA4 beperkt is, is de opleiding BA5 ruimer: er wordt een basis 
gecreëerd voor het zelf zien, interpreteren en beslissen. 

Arbeidsveilig gedrag voor teamleaders en   
operationele medewerkers

Bedoeling is om de werknemers opnieuw kritisch te laten na-
denken over hun werk en de daaraan verbonden risico’s. Op een 
aangename en constructieve manier wordt er samen (los van 
enige hiërarchie) nagedacht over veiligheid.

Bijscholing bedrijfseerstehulp (EHBO)

Opfrissen van de EHBO-vaardigheden, herhalen van de verzor-
gings- en reanimatietechnieken, en het leren van de nieuwe 
richtlijnen, thema’s en technieken.

Ergonomie - manueel hanteren van lasten

Inzicht krijgen in de gezondheidsrisico’s door frequent manueel 
hanteren van lasten, heffen en tillen. Inzicht verwerven in hoe 
klachten en letsels kunnen worden voorkomen door risico’s te 
herkennen en correct te reageren.

Ergonomie – kantoorwerkers

Door middel van ergonomisch inzicht kunnen heel wat 
maatregelen ter voorkoming van klachten of ter verbetering van 
bestaande situaties getroffen worden.

Ergonomie – preventie van overbelastingletsels van 
de bovenste ledematen

Inzicht in de risico’s op rugklachten of letsels van de bovenste 
ledematen, zowel gebonden aan het werk als in het dagelijkse 
leven. Inzicht in hoe klachten en letsels kunnen worden voorko-
men door risico’s te herkennen en correct te reageren.Bedrijfseerstehulp (basiscursus) (EHBO)

Bij een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen in het bedrijf 
eerste hulp kunnen verlenen in afwachting van de hulpdiensten.



PREVENTIEADVISEUR

Basisopleiding veiligheid preventieadviseur niveau 3

De basisopleiding biedt een overzicht van de grote lijnen van de 
Welzijnswet, de Codex en het ARAB met als welzijnsdomeinen: 
arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsgezondheid, ergonomie 
en psychosociale belasting.

Upgrade voor preventieadviseurs

Een preventieadviseur moet steeds op hoogte blijven van de 
wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie 
en bescherming. Op basis hiervan kan de preventieadviseur het 
preventiebeleid actualiseren en optimaliseren.

VEILIG RIJGEDRAG

Defensief en anticiperend rijden voor bedrijven

Het verwerven van een preventieve rijstijl door het verbeteren 
van de technische rijvaardigheid. De bekwaamheid vergroten om 
gevaren te herkennen en vooraf op te merken.

Eco-driving (milieuvriendelijk rijden)

Kennis in een economische en milieuvriendelijke rijstijl kan de 
verbruikcijfers aanzienlijk doen dalen.

Veilig op de elektrische fiets

Laat je medewerkers kennismaken met elektrisch fietsen en 
verlaag de risico’s op een ongeval. e-bike vs. speed pedelec. Hoe 
werkt zo’n fiets? Wat zijn de belangrijkste verkeersregels? Wat zijn 
de risico’s?

Ring-a-Bell – Behendig en defensief fietsen

Deze efficiënte en sterk geïndividualiseerde opleiding geeft een 
brede basis. Houding in het verkeer, kennis van de wegcode, en-
kele technische fietsaspecten, fietsvaardigheden en een analyse 
van het rijgedrag komen aan bod.

Veilig onderweg met de fiets van en naar het werk

Hoe kan je medewerkers informeren, motiveren en opleiden om 
veilig op de weg te gaan met de fiets? Deze opleiding bundelt 
theorie en een praktijk: de fietstechniek, de wegcode en de inter-
actie met andere weggebruikers.

Werken in besloten ruimten - Introductie Besloten 
Ruimten

Het verwerven van de basiskennis en procedures om besloten 
ruimten te betreden.

Werken in besloten ruimten - Veiligheidswacht van 
Besloten Ruimten

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden voor de 
functie van veiligheidswacht in besloten ruimten. Zo kan men in 
geval van nood op een adequate manier handelen door alarm te 
slaan en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Werken in besloten ruimten - Betreder van Besloten 
Ruimten

Inzicht in de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het betreden 
van besloten ruimten. De maatregelen die nodig zijn om een 
veilige betreding en veilig werken mogelijk te maken. Verwerven 
van de nodige vaardigheden voor een veilige betreding.

Veiligheidscontroles op hand- en draagbare   
gereedschappen

Naast de periodieke controles door een Externe Dienst, zijn er 
ook een aantal andere voorgeschreven controles die bedrijfsin-
tern kunnen gebeuren. Deze veiligheidscontroles moeten 
door een bevoegde, bekwame of aangestelde persoon worden 
uitgevoerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werknemers inzicht geven in de juiste keuze, het correcte gebruik 
en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Omgaan met gevaarlijke producten

De werknemers op een veilige manier leren omgaan met gevaar-
lijke chemische producten.

Valbeveiliging

De juiste keuze en correct gebruik van PBM’s tijdens werken op 
hoogte.

Sensibilisatie Arbeidsveiligheid

Werknemers leren hier hoe ze hun basiswerkzaamheden op een 
veilige en verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.

Toolboxmeeting

Een toolboxmeeting is een belangrijk communicatiemiddel om 
medewerkers kennis op het vlak van welzijn en veiligheid bij te 
brengen en een instrument om de betrokkenheid van de mede-
werkers inzake veiligheid en gezondheid te verhogen.

Risicoanalyse (welzijnswet)

Bedoeling is om de werknemers opnieuw kritisch te laten na-
denken over hun werk en de daaraan verbonden risico’s. Op een 
aangename en constructieve manier wordt er samen (los van 
enige hiërarchie) nagedacht over veiligheid.

 
Stofexplosie en Atex-richtlijnen

In het kader van ATEX 137 moeten werkgevers hun personeel 
informeren over de mogelijke risico’s van gas- en stofexplosies en 
de getroffen maatregelen.



Ons 
opleidingsaanbod
Milieu

WETGEVING EN CERTIFICERING

WATERZUIVERING

Milieu voor niet-specialisten

De belangrijkste verplichtingen op het vlak van milieu die een 
Vlaams voedingsbedrijf moet kennen. Deze verplichtingen wor-
den vertaald naar de praktijk door het systematisch beantwoor-
den van belangrijke kernvragen.

Milieucoördinator niveau A

In deze opleiding raak je vertrouwd met de technische aspecten 
en evoluties binnen milieuzorg. Je leert economisch ve-
rantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren; en inzicht in het 
productieproces te combineren met een pragmatische aanpak.

Milieucoördinator niveau B

Na deze opleiding bezit je een diepgaande kennis van zowel de 
juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. 
Je ontvangt bovendien het erkende diploma ‘Milieucoördinator 
niveau B’.

Milieucoördinator via overgangsniveau

In deze opleiding leer je hoe je een organisatie bewustmaakt 
van integrale milieuzorg, moet omgaan met standaarden (zowel 
technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak 
van milieucoördinator op een waardevolle manier gestalte geeft.

Interne energieauditor

De energieauditor moet zich bekwamen in het detecteren en 
kwantificeren van de (verborgen) energiebesparingen. Door een 
gerichte energiedoorlichting worden energiestromen in beeld 
gebracht en worden verbeteringsmaatregelen gecoördineerd.

Water in de industrie 

Tijdens deze sessies verkrijg je dieper inzicht in water: basis-
principes van afvalwaterzuivering, technische aspecten bij het 
lozen van afvalwater en de beheersing en optimalisatie van de 
waterhuishouding.

Basisopleiding: behandeling en gebruik van 
proceswater

In deze opleiding ontwikkel je de basisvaardigheden voor het 
opvolgen en controleren van de nodige zuiveringsprocessen 
bij verschillende types water voor het bereiken van de vereiste 
proceswaterkwaliteit.

Opfrissing: waterzuivering in de praktijk

Het waterzuiveringsstation wordt chronologisch overlopen: van 
specifieke zuiveringstechnieken tot waterhergebruik. Voor elk 
onderdeel wordt er een expert ingeschakeld en wordt er dieper 
ingegaan op de voornaamste procesparameters.

Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator

Voor bedrijven die geen milieucoördinator niveau A of B moeten 
hebben, is het toch zinvol om iemand in dienst te hebben die 
een uitgebreide basiskennis milieuproblematiek heeft.

Recente wijzigingen in de milieuwetgeving

De milieuwetgeving blijft evolueren: een overzicht van de recente 
wijzigingen in de milieu-/omgevingswetgeving en hoe je die 
moet interpreteren.

Vlarem omgevingstrein

De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken 
worden in deze cursus geïnformeerd over de nieuwe Vlarem en 
Vlarem-aanpassingen.

Meten en registreren van milieuprestaties

‘Meten = weten’, meten van milieuprestaties wordt steeds be-
langrijker en milieuaspecten moeten worden gemanaged. Door 
milieuprestaties te meten en te registreren breng je het milieube-
leid in kaart en kan je nagaan of ze aan de normen voldoen.

Interne milieuauditor

Ook in de nieuwe ISO 14001 wordt er veel belang gehecht aan 
het implementeren van een efficiënt systeem van interne audits 
met gekwalificeerde milieu-auditoren.



Afvalwaterhergebruik

Kennismaken met de verschillende procesparameters die nodig 
zijn om een omgekeerde osmose-installatie op te volgen, eventu-
ele problemen op te lossen en de werking ervan te optimaliseren.

Biologische afvalwaterzuivering

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en 
controleren van verschillende biologische afvalwaterzuiverings-
technieken en -systemen.

Anaërobe afvalwaterzuivering 

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en 
controleren van verschillende anaerobe afvalwaterzuiveringssys-
temen en vergistingsprocessen.

Fysico-chemische afvalwaterzuivering

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en 
controleren van verschillende fysico-chemische afvalwaterzuive-
ringstechnieken en -systemen.

Procesbeheer waterzuiveringsstation

Correct opvolgen van een biologische afvalwaterzuiveringsinstal-
latie. Trouble shooting uitvoeren. Procesoptimalisaties kunnen 
voorstellen. De juiste technologie kunnen selecteren naargelang 
het type afvalwater.



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 (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO).

 � Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de 
ondernemingsraad of met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO).

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 schriftelijk. U doet dit via onze website www.
alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is).

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-ondernemings-portefeuille. 

Getuigschrift

De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen.

Annulatie?

Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding. Is een deelne-
mer afwezig zonder geldige annulatie?

 � Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd.

 � Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/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 
eventuele schade die hieruit zou voorkomen. 

Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende partners

Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend oplei-
dingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner! 

Inschrijven, annulatie, getuigschrift

Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, 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.

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen

Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento en de lesgever. Contactgege-
vens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding.

Terugbetaling loonkosten via het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Voor voedingsbedrijven vormen de loonkosten een groot deel van de opleidingskosten. Het Vlaams Opleidings-
verlof 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
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Contacteer jouw adviseur!

Adviseur arbeidsveiligheid en ergonomie

Daniëlle Verlaet

 � danielle.verlaet@alimento.be

 � 0473 65 42 84

Adviseur milieu

Herbert Matthys

 � herbert.matthys@alimento.be

 � 0473 65 42 76

Dossierbeheerder arbeidsveiligheid en ergonomie

Alexandra Valsami

 � alexandra.valsami@alimento.be

 � 02 528 89 45

Dossierbeheerder milieu

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


