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Alimento wordt loopbaanfonds

Na de moeilijke coronaperiode laat 2021 duidelijk zien dat de sector kampt met 
de schaarste op de arbeidsmarkt. Personeelstekort zet druk op de productie, 
de mensen en de werkbaarheid. Ondertussen blijft het razendsnel gaan op het 
vlak van technologische ontwikkelingen. Deze innovaties bieden oplossingen 
voor deze krapte en werkbaarheid. Maar de introductie van nieuwe technologie 
brengt ook uitdagingen met zich mee: Hoe introduceer je die goed op de 
werkvloer? Hoe betrek je iedereen erbij?

Om deze challenges van personeelskrapte, werkbaarheid en technologische 
innovatie het hoofd te bieden, vaart Alimento sinds twee jaar een nieuwe koers. 
We leggen meer focus op de loopbaan van werknemers. Zo geven we extra 
financiële tussenkomsten ter ondersteuning van de loopbanen in de sector, en 
hebben we nog meer oog voor de werkbaarheid van jobs. Nog explicieter dan 
voorheen ondersteunen we bedrijven in het ontwikkelen van een gezonde en 
stimulerende werkomgeving.  

Het opleidingsfonds Alimento wordt zo steeds meer een loopbaanfonds; 
waarbij naast personeelsbeleid, ook arbeidsorganisatie een essentiële hefboom 
is voor duurzame loopbanen.

Essentieel hierbij is dat we dit pad samen bewandelen. Om zowel vanuit 
werkgevers- als werknemersperspectief de nodige stimulansen te bieden om 
verder te ontwikkelen en oplossingen te zoeken voor de vele uitdagingen die 
zich aandienen op de werkvloer en de ruimere arbeidsmarkt. Alimento staat 
klaar met een concreet ondersteuningsaanbod.

In dit jaarverslag presenteren we de resultaten voor 2021. Daarnaast stellen we  
ook de vernieuwde werking van Alimento voor.
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01.
Onze hoofdactiviteit? 
Werknemers opleiden!

Ondanks de coronacrisis vonden de Alimento-
opleidingen hun weg naar de bedrijven, en overstegen ze 
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.

Bijna 44.000 opleidingen
In 2021 volgden bijna 32.000 deelnemers een Alimento-
opleiding. De overgrote meerderheid daarvan behoorde 
tot PC 118 of 220. De andere participanten waren in de 
eerste plaats uitzendkrachten (bijna 900), maar ook: 
zaakvoerders, leerkrachten en leerlingen, en werknemers 
uit andere paritaire comités (vooral PC 200). Hiermee 
behalen we 86% van het niveau van 2019, het jaar voor 
de coronacrisis.

Daarbovenop registreerden we 12.000 deelnemers 
voor Moviemento, een e-learningtraject rond 
voedselveiligheid. 

Sectorspecifieke opleidingen ook in crisistijd het 
populairst
Binnen de voedingsindustrie waren, net als andere 
jaren, de sectorspecifieke opleidingen met een aandeel 
van 28,7% het populairst; voornamelijk in het domein 
‘kwaliteit en voedselveiligheid’. Verder scoorden de 
opleidingen rond arbeidsveiligheid en ergonomie en de 
logistieke opleidingen hoog.

Logistiek

Arbeidsveiligheid en ergonomie

Persoonlijke vaardigheden

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

Talen

Informatica

Welzijn op het werk

Commerciële vaardigheden

Techniek, onderhoud en productie
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4,6 %

4,6 %

6,6 %

16,7 %

6,2 %

PERCENTAGE VERDELING OPLEIDINGSRUBRIEKEN 

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!

Digitale basisvaardigheden: maatopleidingen  
en digicoaching
Nieuwe machines, nieuwe procedures, nieuwe 
technologieën … zetten de werkvloer vaak op zijn kop. 
De taken van medewerkers wijzigen na deze introducties 
namelijk grondig. Hierdoor moeten mensen nieuwe 
werkwijzen onder de knie krijgen en nieuwe competenties 
aanleren. 
 
Na enkele weken wordt echter duidelijk dat bepaalde 
medewerkers moeite hebben om hun paswoord en login 
te activeren, en dat ze daardoor nog geen enkele online 
training hebben gevolgd. Anderen vermijden het gebruik 
van de PLC-schermen uit schrik om iets verkeerds te 

doen. Om vandaag op de werkvloer te functioneren en om 
morgen klaar te zijn voor een volgende digitale stap door 
de organisatie moeten medewerkers een minimumniveau 
digitale vaardigheden hebben. Het verwerven van deze 
vaardigheden is niet voor iedereen evident.

Daarom voorzien we op maat gemaakte opleidingen en/
of een digicoach op de werkvloer om alle medewerkers 
mee te krijgen in deze basisvaardigheden. Bedrijfseigen 
tools worden hierbij in de opleiding verwerkt. We voorzien 
ook een coach die naast de medewerker gaat staan 
tijdens het uitvoeren van de job, het inloggen voor een 
training of het invoeren van gegevens.

De toekomst vandaag

5,4 %
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STATUUT 2015 2019 2020 2021

Arbeider 18.7% 19,5% 13,1% 15,4%

Bediende 22,1% 20,1% 14,1% 15,2%

TOTAAL 19.7% 19,7% 13,4% 15,3%

GESLACHT 2015 2019 2020 2021

Vrouw 16,5% 15,7% 10,8% 12,3%

Man 21,1% 21,4% 14,5% 16,7%

TOTAAL 19,7% 19,7% 13,4% 15,3%

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

AANTAL WN
% BEREIKTE BEDRIJVEN % BEREIKTE BEDRIJVEN

2019 2021 2019 2021

< 10
12,5% 12,2%

9,8% 10,5%

10 - 19 30,7% 23,7%

20 - 49

68,8% 68,1%

52,2% 47,4%

50 - 99 86,5% 83,4%

> 100 90,9% 99,0%

TOTAAL 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

PERCENTAGE BEREIKTE BEDRIJVEN, OPGESPLITST VOLGENS AANTAL WERKNEMERS

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

Ruim een op de vijf voedingsbedrijven 
Alimento bereikte in 2021 opnieuw ruim 
een op de vijf voedingsbedrijven; het niveau 
van voor de coronacrisis. Bijna zeven op 
de tien voedingsbedrijven met meer dan 
twintig werknemers maakten gebruik van het 
Alimento-aanbod. Maar ook kleine bedrijven, 
vaak bakkerijen, werden bereikt: 12,2% van de 
bedrijven met minder dan twintig werknemers 
in 2021.

Bijna een op de zeven werknemers volgde 
een Alimento-opleiding
De coronacrisis liet zich in 2021 nog altijd 
duidelijk voelen in het bereik van werknemers: 
bijna een op de zeven werknemers volgde 
een opleiding via Alimento. In 2019, het jaar 
voor de crisis, bereikten we nog een op de vijf 
werknemers.

Gelijk bereik bij arbeiders en bedienden
Net als andere jaren werden arbeiders en 
bedienden ongeveer evenveel bereikt.

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!

Vrouwen volgen minder vaak opleidingen
Vrouwen komen minder aan bod dan 
mannen. Dat was in 2021 evenzeer het 
geval als in de andere jaren. 12,3% van de 
vrouwelijke werknemers volgde een Alimento-
opleiding, terwijl dit aandeel bij de mannelijke 
werknemers 16,7% bedroeg.
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Eén op vijf is laaggeschoold
De coronacrisis had zo goed als geen impact op de verdeling van de 
bereikte werknemers naargelang scholingsgraad. Van alle werknemers 
die Alimento in 2020 bereikte, was 22,7% laaggeschoold (LO of 
LSO) en ongeveer de helft middengeschoold (HSO). 27,5% was 
hooggeschoold (bachelor of master).

 

 
Als we kijken naar het bereik ten aanzien van alle werknemers zien we 
ook hier de impact van de coronacrisis. 14,1% van de hooggeschoolden 
en 16,5% van de middengeschoolden vond de weg naar Alimento. 
Alimento zorgde er ook voor dat 14,7% van de werknemers met een 
lager diploma een opleiding kon volgen.

VERDELING BEREIKTE WERKNEMERS NAARGELANG HUN 

SCHOLINGSGRAAD, IN %

2019 2020 2021

Lager onderwijs 7,3% 7,2% 7,0%

Lager secundair onderwijs 17,2% 15,2% 15,7%

Hoger secundair onderwijs 49,0% 49,9% 49,8%

Bachelor 11,8% 13,2% 13,2%

Master 14,7% 15,5% 14,3%

TOTAAL 100% 100% 100%

2019 2020 2021

Lager onderwijs 19,5% 15,6% 17,3%

Lager secundair onderwijs 18,9% 11,6% 13,7%

Hoger secundair onderwijs 20,4% 14,4% 16,5%

Bachelor 20,6% 13,4% 15,3%

Master 17,7% 11,7% 13,2%

TOTAAL 19,7% 13,4% 15,3%

BEREIK WERKNEMERS PER SCHOLINGSGRAAD, IN % VAN HET 

TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

l  Onze hoofdactiviteit? Werknemers opleiden!

Een op de zeven 45-plussers volgde een  
Alimento-opleiding
Oudere werknemers komen in de Alimento-opleidingen net 
zo goed aan bod als jongere werknemers. In 2021 bereikte 
Alimento een op de zeven van alle 45-plussers.

BEREIK WERKNEMERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE, 

IN % VAN HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS

LEEFTIJD 2015 2019 2020 2021

< 30 jaar 15,5% 17,3% 12,3% 13,7%

30 - 44 jaar 22,0% 21,8% 15,3% 17,6%

> 45 jaar 19,7% 18,9% 12,3% 14,1%

TOTAAL 19,7% 19,7% 13,4% 15,3%
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De afstandsmaatregelen omwille van de coronacrisis 
gaven digitaal leren een boost. Het afgelopen jaar 
kwamen de fysieke opleidingen weer op gang, maar 
digitale opleidingen bleven succesvol. In 2021 
gebeurde 12% van de opleidingen gedeeltelijk of 
volledig op afstand.

Daarnaast stonden we klaar met onze eigen 
e-learningtool voor voedselveiligheid Moviemento 
en een ruim digitaal opleidingspakket via het project 
FormaDistance+.  

Moviemento: e-learningtool over voedselveiligheid
Inzake opleiding rond voedselveiligheid promoot 
Alimento sinds enkele jaren een eigen e-learningtool: 
Moviemento. Voor sommige bedrijven vormt een 
dergelijk platform een goede manier om (een deel van 
de) opleidingen zo goed mogelijk in te passen in de 
werkorganisatie, op maat van iedereen.  

De ontwikkelkosten van dergelijke opleidingen zijn 
evenwel hoog. Daarom nam Alimento het initiatief.
De tool bestaat uit aanpasbare modules. Zo kunnen 
voedingsbedrijven een leertraject uitwerken op maat 
van hun bedrijf.

Tal van topics komen aan bod: HACCP, wettelijke 
verplichtingen en commerciële normen, GMP’s, 
kritische controlepunten, allergenen en Food Defense.
Elk thema wordt inhoudelijk uitgewerkt in modules en 
geïllustreerd met animaties, filmpjes en foto’s. Iedere 

module wordt afgesloten met een korte test die wordt 
geregistreerd. Hierdoor voldoen bedrijven aan de 
opleidingsvereisten van een audit.

Mogelijke aanpassingen op maat van het bedrijf zijn:
 � keuze in het aantal modules dat medewerkers 

moeten volgen;

 � een gedifferentieerd aanbod voor specifieke  
afdelingen, functies of doelgroepen;

 � toevoeging van eigen bedrijfsmateriaal (filmpjes, 
foto’s, instructies, presentaties, tests enz.);

 � uitwerking in de eigen huisstijl. 

Het pakket is beschikbaar in het Nederlands, Frans, 
Duits, Engels, Spaans, Roemeens en Pools.  
27 bedrijven werken met het pakket, ondertussen goed 
voor 12.000 werknemers.

l  Digitaal leren, een blijver

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+. Het 
wordt uitgevoerd in partnerschap met 
de methodologische experten Digital 
Wallonia, ULB Podcast en FormaForm; 
de ontwikkelaar MySkillsCamp; en 
de competentiecentra FormAlim en 
Epicuris. Het project loopt tot eind 
2022.

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 2021 konden 4.314 werknemers, 
leerlingen, leerkrachten en 
werkzoekenden in totaal 114 opleidingen 
gratis volgen. 

02.
Digitaal leren, een blijver

Meer info en getuigenissen 
zijn te vinden via 
www.moviemento.be

VIRTUALITY
VIRTUALITY … dat is de naam van het nieuwe 
Erasmus+-project waaraan Alimento in het 
verlengde van FormaDistance+ meewerkt.  
Het doel is om in België, Frankrijk en Oostenrijk 
het gebruik van virtual reality-opleidingen te 
ontwikkelen en aan te moedigen. 

De belangrijkste doelstellingen van het 
VIRTUALITY-project:

 � Innovatieve opleidingstools ontwikkelen; en 
beroepsonderwijs en -opleiding aanpassen 
aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

 � De ontwikkeling van duurzame en veilige  
praktijken aanmoedigen dankzij  
beroepsopleiding via VR.

 � De aantrekkelijkheid van opleidingen en  
bijgevolg het competentieniveau in de sector 
doen groeien.

 � De aantrekkelijkheid van de voedingssector op 
Europees niveau vergroten.

Verschillende activiteiten staan op het  
programma. Van het in kaart brengen van de 
huidige stand van zaken en best practices in het 
gebruik van VR-opleidingen. Over het samen 
bouwen van een VR-opleidingsmodule. Tot het 
testen van deze module in de opleidingscentra en 
het opleiden van trainers. Een laatste activiteit zal 
bestaan uit het aanbieden van ondersteuning, een 
toolkit, aanbevelingen, richtsnoeren enz. voor im-
plementatie van het project bij nieuwe gebruikers.

De toekomst vandaag
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03.
Loopbaanfonds

In 2020 lanceerde Alimento binnen de schoot van het opleidingsfonds een loopbaanfonds. Dit was 
gekoppeld aan de uitdagingen op het vlak van duurzame loopbanen; en moest voedingsbedrijven 
ondersteunen in de opmaak en uitvoering van de bedrijfscao’s ter verbetering van de werkbaarheid. 
Er kwamen tal van nieuwe maatregelen en het opleidingsfonds Alimento werd steeds meer het 
loopbaanfonds Alimento. Naast het organiseren van opleidingen wordt vanuit drie pijlers gewerkt:

1

2

3

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

In de tweede pijler voorzien we nog meer dan ervoor begeleiding voor werkgevers op 
het vlak van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie om op een duurzame manier de 
werkbaarheid te verbeteren en de loopbanen van onze werknemers te versterken.  
Een opleiding ergonomie blijft voor de inpakafdeling met veel repetitieve arbeid 
nuttig, maar afwisseling door bv. jobrotatie is natuurlijk nog beter. Bedrijven krijgen 
ook begeleiding als ze nieuwe machines of technologieën invoeren. Zo zorgen we 
ervoor dat dit geen stress oplevert bij het personeel, maar ook dat ze goed voorbereid 
zijn voor de nieuwe ontwikkelingen en de implementatie mee 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. Met ondersteuning als het fout loopt. Voedingsbedrijven 
kunnen bijvoorbeeld rekenen op hulp bij werkhervatting van langdurig afwezige 
personeelsleden.

Leerstoel Arbeid 4.0
Ter flankering van het loopbaanfonds financiert Alimento 
een leerstoel aan de KULeuven. Het doel hiervan is om 
te bestuderen hoe werk in de verschillende domeinen, 
beroepsgroepen en jobs in de voedingsindustrie in België 
verandert onder invloed van belangrijke trends zoals 
digitalisering, globalisering, demografische veranderingen 
en een wijzigende arbeidsmarkt. 

Er wordt onderzocht hoe bedrijven vorm geven aan 
die veranderingen via technologie, arbeidsorganisatie, 
personeelsbeleid, opleiding, organisatiecultuur enzovoort. 
In het verlengde daarvan worden de implicaties bekeken 
voor de verschillende stakeholders (werknemers en 
werkgevers, sectororganisaties enz.) alsook de wijze 
waarop een gepaste begeleiding en ondersteuning van 
bedrijven en werknemers kan worden voorzien. 
De leerstoel startte in 2020 en loopt nog tot midden 
2023.

Campagne
Na een eerste algemene communicatiecampagne 
gericht op werkgevers in 2020 via de campagnewebsite 
www.loopbaanfonds.be werd in 2021 de communicatie 
naar werknemers op gang getrokken.

1.500 bedrijven ontvingen samen 2.500 pakketten met 
flyers en affiches om hun werknemers te informeren 
over loopbaanbegeleiding, extra opleidingsbudgetten 
en een kinderopvangpremie. Daarnaast liep een digitale 
campagne, aan de hand van filmpjes. 

Ondertussen bleven de Alimento-adviseurs de nieuwe 
maatregelen persoonlijk voorstellen aan zaakvoerders,  
hr-verantwoordelijken en vakbondsafgevaardigden. 

De toekomst vandaag

Loop je
soms verloren? 
Een coach helpt 
je vooruit.

Iedereen zit wel eens met vragen over het werk of de toekomst. 
Bespreek jouw uitdagingen met een coach en werk aan concrete 
oplossingen. Het Loopbaanfonds betaalt de kosten van 
deze loopbaanbegeleiding. 

loopbaanfonds.be

Het Loopbaanfonds 
wil jou zien slagen.

Wat is loopbaanbegeleiding? 
Wie kan dat volgen? 

Hoe helpt dat mij vooruit?
Hoe vraag je een terugbetaling aan?

Scan de QR-code om het te ontdekken!

Ik wist
dat niet
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04.
Loopbanen versterken

Loopbanen zijn veel minder voorspelbaar dan vroeger. 
Er wordt meer gewisseld van job; door ontslag, maar ook 
omdat men zelf op zoek gaat naar een nieuwe job.  
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 te 
houden; voor werknemers om bij te blijven en steeds 
opnieuw de weg naar werk te vinden. Dikwijls kunnen 
we spreken van een verhoogde kwetsbaarheid, zeker bij 
kansengroepen. 

Het loopbaanfonds richt zich met een specifiek 
aanbod ook rechtstreeks tot de werknemers van de 
voedingsindustrie: 

Gratis loopbaanbegeleiding
Werknemers kunnen via het loopbaanfonds 
gebruikmaken van gratis loopbaanbegeleiding. Dat houdt 
in dat ze bij een neutrale persoon en zonder medeweten 
van de werkgever hun loopbaan bespreken en een 
oplossing zoeken voor de problemen waarmee ze worden 
geconfronteerd. Ben ik nog mee; en wat als er straks een 
nieuwe lijn komt? Kan ik nog promotie maken; hoe dan? 
Ik kan het ploegensysteem niet meer aan; wat nu? Ik heb 
problemen met mijn leidinggevende; hoe ga ik daar het 
best mee om? Als ik thuiskom, ben ik op en kan ik niet 
meer genieten van mijn privétijd; hoe voorkom ik een 
burn-out?

Loopbaanbegeleiding start met een kennismakings-
gesprek met een coach. Daarna volgen nog een aantal 
gesprekken en oefeningen. Een traject duurt gemiddeld 
vier tot zeven uur. 

In 2021 volgden 33 werknemers loopbaanbegeleiding 
met een tussenkomst van Alimento.

Extra opleidingsbudgetten
Via het opleidingsfonds kunnen werknemers gratis 
opleiding volgen op sleutelmomenten in hun loopbaan. 
Niet alleen via de werkgever, maar ook op eigen initiatief.
Er zijn, afhankelijk van de situatie van de werknemers, 
verschillende extra opleidingsbudgetten beschikbaar:

Nieuwe werknemer: werknemers die beginnen 
werken in een voedingsbedrijf hebben recht op een 
opleidingsbudget bij instroom van € 2.500. Dit budget 
is beschikbaar voor werknemers met een vast of tijdelijk 
contract;  

 � als ze jonger dan 26 zijn of tot volgende risicogroepen 
behoren: 50-plussers, kortgeschoolden, personen 
met een arbeidshandicap;

 � als ze bij de vorige werkgever het risico op 
herstructurering, collectief ontslag of bedrijfssluiting 
liepen;

 � als ze in dienst worden genomen na een langdurige 
ziekte (minimaal 3 maanden);

 � als ze voor hun aanwerving een traject alternerend 
leren of een werkzoekendenproject van de VDAB 
volgden, of met een IBO-contract tewerkgesteld 
waren;

 � als ze voor hun aanwerving aan de slag waren met 
een uitzendcontract.

Verandering van baan/functie: een medewerker die 
van functie moet/wil veranderen (doorstroom, nieuwe 
werkomgeving enz.) moet nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen. In dat geval is het mogelijk om gebruik te 
maken van het opleidingsbudget voor verandering van 
functie (€ 2.500).

Werkhervatting na een lange afwezigheid: voor een 
werknemer die lang afwezig was door ziekte of ongeval. 
Om de terugkeer naar het werk zo goed mogelijk voor te 
bereiden, dekt het extra ‘werkhervattingsbudget’ tot  
€ 2.500 van de opleidingskosten.

l  Loopbanen versterken

Carrièrewending: bepaalde werknemers willen 
hun carrière een boost geven en zich bijscholen ter 
persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen in dat geval 
een extra persoonlijk opleidingsbudget van € 2.500 
aanvragen. De werknemer kan dan zelf zijn/haar 
opleiding(en) kiezen.

Ontslag: elke werknemer die ontslagen is of op 
het punt staat ontslagen te worden, kan een extra 
opleidingsbudget van € 2.500 aanvragen, ongeacht of 
het een persoonlijk of collectief ontslag betreft. Hiermee 
kan hij/zij zich bijscholen waardoor zijn/haar kansen op 
de arbeidsmarkt groeien.

In 2021 financierden we zo 930 opleidingen.  
Het merendeel betrof nieuwe werknemers, vooral 
jongeren. Daarnaast financierden we 65 opleidingen voor 
mensen die hun job verlieten en ruim 100 opleidingen 
in functie van doorstroom, hoofdzakelijk op initiatief van 
de werkgever. In 12 gevallen vroegen werknemers zelf een 
persoonlijk opleidingsbudget aan. 

Op het totaal van onze opleidingen gaat het over 3,5% 
dat bijkomend gefinancierd wordt om de betrokken 
werknemers te ondersteunen in een loopbaantransitie.
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“De Vinto-opleiding heeft 
mij de handvaten gegeven 
om mijn eerste stappen te 
zetten in onze technische 
dienst. Nu is het kwestie van 
de opgedane theoretische 
en praktische kennis verder 
te ontwikkelen om de beste 
technieker van de fabriek te 
worden!” 

Mike, storingstechnieker

Technische upgrading extra ondersteund
Via Vinto, de organisatie waarmee we leerkrachten uit het 
technisch onderwijs inschakelen voor bedrijfsopleidingen 
(www.vinto.be), kregen 481 medewerkers uit 51 
bedrijven in 2021 een technische upgrade. Omdat deze 
opleidingen een boost betekenen voor de loopbaan van 
deze mensen worden ze extra ondersteund.

Zo investeerde Ter Beke Veurne in opleidingen om het 
tekort aan technisch personeel op te vangen.

“Een goede kennis van mechanica, elektriciteit, 
hydraulica, pneumatica, meet- en regeltechniek is 
belangrijk voor al onze techniekers. Zij werken in een 
complexe werkomgeving, met veel verschillende soorten 
lijnen, processen en machines. In een ideale wereld 
voeren de operatoren de eenvoudige technische taken 
zelf uit, maar ook daar is er nog werk aan de winkel. Vorig 
jaar startten drie operatoren die een geslaagd assessment 
aflegden een intensief technisch opleidingstraject, 
op maat gemaakt van onze noden. Zij zitten in een 
doorstroomtraject van operator tot technieker.  
De praktische uitvoering van het opleidingstraject 
gebeurde door Vinto.” 

“Enkele maanden later is Mike storingstechnieker 
geworden, Johan administratief technieker en 
Mohamed onderhoudstechnieker op afroep en soms 
storingstechnieker in het weekend. Ze doen het echt 
goed. Dat ze nog stappen moeten zetten spreekt voor 
zich. Ze hebben alle drie nood aan ervaring, kennis en 
tijd.”

“Opleiding is de sleutel tot succes en de Vinto-opleiding 
gaf hun de bagage die essentieel was om in de 
technische dienst mee te kunnen draaien”, benadrukt 
Charles Van Lerberghe, plant manager Ter Beke Veurne.  

De toekomst vandaag
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Op het vlak van personeelsbeleid verschaffen we het volgende  
ondersteuningsaanbod:

 � Hr-scan: hierbij wordt je personeelsbeleid volledig, tot op de 
werkvloer, doorgelicht. Wat werkt? Wat kan beter? Bedrijven krijgen 
concrete tips om diverse aspecten te verbeteren: personeelsplan-
ning, onthaal, opleiding, communicatie, werksfeer enz.   

 � Rekruteringsscan: een expert neemt het aanwervingsbeleid onder 
de loep. Doel: competente medewerkers vinden en die een goede 
start geven. Concreet krijgen bedrijven hulp bij de opmaak van een 
vacature, het vinden van geschikte rekruteringskanalen, het voeren 
van selectiegesprekken, het organiseren van een goed onthaal enz.

 �  Advies ‘Opleiden en leren’: via dit adviesdossier kunnen bedrij-
ven rekenen op externe hulp om alle mogelijke aspecten van het 
personeelsbeleid op punt te stellen: onthaalbeleid, opleidingsbeleid, 
loopbaanbeleid, functionerings- en evaluatiegesprekken, werkover-
leg enz.

 � Digitaallerenscan: deze scan geeft zicht op de stappen die nodig 
zijn om digitaal leren binnen het bedrijf op een succesvolle manier 
te introduceren.

Op het vlak van arbeidsorganisatie gaat het om het volgende  
ondersteuningsaanbod: 

 � Organisatiescan: hierbij wordt de arbeidsorganisatie gecheckt met 
het oog op betere resultaten, een hogere wendbaarheid en een 
hogere werkbaarheid voor werknemers. Deze scan kan ook toege-
spitst worden op specifieke problemen. Hoe de werkdruk managen 
op piekmomenten? Hoe stem je de werking van je bedrijf af op de 
digitalisering van processen en werkwijzen? Zijn er interne oplossin-
gen voor niet-ingevulde vacatures? Kan je oudere werknemers aan 
boord houden door het werk anders te organiseren? 

 � Kmo-coaching: groeiende kmo’s kunnen een expert inhuren om 
hen bij te staan in tal van uitdagingen: efficiëntere werkorganisatie, 
beheersbaar houden van de werkdruk en op peil houden van de 
motivatie, verdeling van rollen en functies, knowhow overdragen, 
nieuwe werkmethodes verwerven, nieuwe procedures aanleren, enz. 
  

In 2021 ging het over 24 dossiers: 2 hr-scans, 1 rekruteringsscans, 18 
adviezen ‘opleiden en leren’, 1 digitaallerenscan en 2 organisatiescans.

HET UITGEBREIDE ADVIESAANBOD

05.
Organisaties versterken

Alimento financiert al ettelijke jaren advies op het vlak van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie.  
Onder impuls van het loopbaanfonds gebeurt dit nog gerichter: om mens en organisatie voor te bereiden 
op automatisering en nieuwe technologieën, maar bijvoorbeeld ook om oplossingen te zoeken voor 
werkbaarheidsproblemen (werkdruk, kortcyclische arbeid enz.).



24 25

Workplace Innovation in the Food Industry (WIFI)
Alimento wil voedingsbedrijven stimuleren om 
hun arbeidsorganisatie te innoveren en doet dit in 
samenwerking met Workitects onder de vlag van 
‘Workplace Innovation in the Food Industry’. 

Door af te stappen van een klassieke organisatie (met 
aparte afdelingen en/of functies om diverse aspecten 
van het productieproces te beheersen) boek je winst 
op het vlak van rendement, kwaliteit en wendbaarheid. 
Zonder in te boeten op werkbaarheid. Integendeel.  
In bedrijven die vertrekken van hun kernproces en 
hierrond teams organiseren met een vlakkere structuur 
is er meer autonomie en variatie in het werk. Dit heeft 
een positieve impact op de motivatie van werknemers en 
vormt een buffer tegen werkstress. 

l  Organisaties versterken

Meer weten over concrete 
toepassingen binnen de sector?
Dit boek is gratis aan te vragen via:  
www.alimento.be/op-smaak-gebracht

Het type innovatie dat we hier beogen, is er ook om de 
omslag naar Industrie 4.0 te maken. Automatisering 
– en in het bijzonder digitalisering – zorgt voor een 
connectiviteit die enkel met goede samenwerking en 
afstemming tussen de mensen ten volle kan renderen.

Aan Vlaamse kant ondersteunen we via de projecten 
Operator 4.0 en WIDE (i.s.m. Flanders’ FOOD) bedrijven 
die nieuwe technologie op een doordachte manier willen 
introduceren op de werkvloer. Binnen het project WIDE 
doen we dit samen met andere industriële sectoren.  

In Wallonië investeren we vanuit de sector in een 
samenwerking tussen Workitects en Lentic om de 
nodige impulsen te geven. We brengen bedrijven 
samen in een innovatielab ‘Anders organiseren’, om 
inzichten op te doen en onmiddellijk toe te passen op 
de eigen organisatie. Er werden zo al twee innovatielabs 
georganiseerd, met in totaal vijf bedrijven.

De toekomst vandaag
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06.
Welzijn op het werk versterken

De duurzaamheid van loopbanen is niet enkel een kwestie 
van ‘bijblijven’, maar wordt ook bepaald door de context: met 
name de werkbaarheid ervan en het welzijn op het werk dat 
ermee samenhangt. De specifieke arbeidsomstandigheden 
in de voedingsindustrie houden op dit vlak risico’s in: 
piekmomenten met verhoogde werkdruk, ergonomie, 
ploegenarbeid, in warmte/koude werken enz.

Het adviesaanbod
We voorzien in diverse instrumenten om het welzijn op het werk te bevorderen. 
In 2021 liepen er 21 ergonomiescans, 2 welzijnsscans en 1 werkhervattingstraject. 

Ergonomiescan
Via een ergonomiescan kan een bedrijf rekenen 
op een dag consultancy van een ergonoom.  
Die maakt een structurele analyse van de 
werkposten in de productieafdeling. Het resultaat 
is een combinatie van aanbevelingen die 
het personeel moeten behoeden voor latere 
problemen: aanpassing van de werkposten, 
gebruik van hulpmiddelen, anders inrichten van 
de werkzones, opleidingen on the job, jobrotatie, 
taakverbreding enz.

Scan welzijn op het werk
Deze scan kan helpen om 
stappen voorwaarts te 
zetten inzake psychosociale 
belasting. Via onder andere 
een workshop met werknemers 
worden kwesties als werkstress, 
conflicten, hoog ziekteverzuim 
enz. besproken om te komen 
tot afspraken die de situatie 
verbeteren.

Scan gezondheid op het werk  
Hier screent een expert het 
gezondheidsbeleid van het 
bedrijf en wordt er via een 
workshop ingezoomd op een 
bepaald gezondheidsrisico, 
bijvoorbeeld ploegenarbeid, 
nachtwerk, gebrek aan beweging 
enz. Doel: een concreet 
actieplan ter bevordering van de 
gezondheid opmaken. 

Adviesdossier ‘Beweging en gezondheid’  
Dankzij deze tool bepaalt een bedrijf samen met een 
expert haalbare acties op het vlak van beweging en 
sport. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod. 
Hoe bewegingsacties inpassen in het werkschema? Hoe 
ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf zich bewust is 
van de impact van bewegings-, eet- en slaapgewoonten? 
Hoe iedereen meekrijgen in de acties? Hoe oude 
gewoontes doorbreken? Hoe werk en privé op het vlak 
van beweging op elkaar afstemmen? Hoe hierover 
communiceren? 

Werkhervattingstraject
Hierbij krijgt een bedrijf advies om 
de terugkeer van langdurig afwezige 
medewerkers zo vlot en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen: algemeen 
kader, scenario voor alle betrokkenen 
met aandacht voor communicatie 
en afspraken met leidinggevende 
en collega’s, mogelijkheden voor 
noodzakelijke aanpassingen aan de 
functie of werkpost, enz.

01. 02. 03. 04. 05.

Gusto Sportivo
Via het platform Gusto Sportivo wil Alimento 
voedingsbedrijven een laagdrempelige tool bieden om sport 
en beweging op en buiten de werkvloer een plaats te geven. 
Bedrijven kunnen zich op het platform aansluiten en hun 
medewerkers stimuleren om hun sportactiviteiten zichtbaar 
te maken. Events en de competitie binnen je bedrijf en tussen 
andere bedrijven zorgen voor een leuke dynamiek en concrete 
doelen om samen naartoe te ‘bewegen’.

Het initiatief trekt ook de kaart van de solidariteit: bedrijven 
worden gestimuleerd om een steunpagina aan te maken voor 
Rikolto. Deze ngo ijvert voor ‘goed’ eten, geproduceerd met 
respect voor milieu en biodiversiteit, en verhandeld aan faire 
prijzen, voor iedereen, overal. Vandaag telt het platform al 
meer dan 1.000 deelnemers uit onze sector.

www.gustosportivo.be
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07.
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 en door te investeren in 
initiatieven die de sector als aantrekkelijke werkgever in 
de kijker zetten.

Alternerend leren ondersteunen
De sector zet mee de schouders onder de regionale 
systemen van alternerend leren voor jongeren. 

Om het aantal contracten verder uit te breiden en de 
kwaliteit van de opleidingen mee te borgen, zet 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 te documenteren. Daarnaast 
worden er ook coachingsessies voor mentoren 
georganiseerd.

In 2021 liepen er, ondanks de crisis, in totaal 339 
alternerende opleidingen: 216 in Wallonië en 123 in 
Vlaanderen. Dat waren grotendeels bakkersopleidingen. 

Science Technology Engineering Mathematics
De voedingsindustrie kent heel wat STEM-profielen: 
sectorspecifieke verzameld onder de noemer 
‘voedingstechnoloog’, maar ook meer algemene 
in de sfeer van techniek zoals elektronicus en 
elektromecanicien. Ondertussen zien we verschuivingen 
als ‘werken met data in plaats van voeding’ en ‘controle 
op/zorgen voor systemen in plaats van producten’. 
Hierdoor zijn ook STEM-profielen als data-analist, 
programmeur (PLC – robotica), automatisatie-ingenieur 
enz. in opmars.

Er is een groot tekort aan medewerkers met deze 
profielen. We reiken het onderwijs dan ook de hand 
om samen jongeren te enthousiasmeren voor de 
voorbereidende opleidingen.  

Aan Franstalige kant hebben we sinds 2021 een STEM-
adviseur. Die organiseert onder andere STEM-workshops 
voor jongeren uit het lager en secundair onderwijs in 
een gesimuleerde productieomgeving: de Alimento 
Factories ©. Op speelse wijze maken deelnemers kennis 
met de productie van voedingswaren. Het belang van 
technologie en wetenschap wordt geïllustreerd met kleine 
robots, machines, zonnepanelen, motoren enz.

Ook in Vlaanderen organiseren we STEM-workshops, 
maar dan binnen de bedrijfsmuren, in samenwerking met 
de leerkrachten technisch onderwijs van Vinto  
(www.vinto.be). De workshops vertrekken vanuit de 
concrete bedrijfscontext en zijn gericht op leerlingen van 
de derde graad secundair onderwijs. Zo maken zij kennis 
met de technologie binnen de sector, zowel de algemene 
als de voedingstechnologie.

De toekomst vandaag



30 31

Innovatiewedstrijd daagt studenten uit
Met de wedstrijd Food At Work Ecotrophelia Belgium 
daagt de sector studenten van het hoger onderwijs uit 
om innovatieve, commercialiseerbare en duurzame 
voedingsproducten te ontwikkelen. Dit geeft jongeren 
een unieke kans om in de praktijk te ervaren welke 
opportuniteiten een job in de voedingsindustrie biedt.  
De winnaars mogen België bovendien 
vertegenwoordigen op Europees niveau.

De vakjury kende in de meest recente editie de eerste 
prijs toe aan een team van de Thomas More Hogeschool. 
Met WheyMore maakten zij een lekker, vegetarisch 
drie-in-één product dat voedselverspilling tegengaat 
door gebruik te maken van wei, een restproduct uit de 
kaasproductie. Het biedt consumenten eiwitten en 
vezels, in de vorm van broodbeleg, dipsaus of pastasaus. 
De tweede prijs ging naar het team van de UGent die 
met ChiPEULata een hybride worst ontwikkelde op maat 
van hedendaagse flexitariërs. Het bestaat voor de helft 
uit varkensvlees en voor de helft uit witte bonen en rode 
linzen, die extra vezels toevoegen.

Werkzoekendenwerking
Via het initiatief Food At Work, dat in 2017 werd  
gelanceerd in Picardisch Wallonië, deelden de sectora-
le sociale partners de ambitie om samen met Le Forem 
een geïntegreerd systeem te ontwikkelen van informa-
tie, sensibilisering, mobilisering, opleiding, competen-
tievalidering, duurzame inschakeling en ondersteuning 
van plaatselijke werkzoekenden om in de behoeften 
van voedingsbedrijven te voorzien. Dit moest  
voedingsbedrijven in staat stellen om hun wervings- en 
selectieprocedure te verbeteren door middel van een 
pool plaatselijke werknemers die vooraf zijn geselec-
teerd op basis van overeengekomen, objectieve en 
realistische criteria.

Door de bemoedigende resultaten wilden de sectorale 
sociale partners dat Le Forem en in het bijzonder  
FormAlim, maar ook Epicuris hun acties in 2021 in 
heel Wallonië zouden uitvouwen. Een streefdoel dat 
werd gehaald en dat in 2022 zelfs nog zal worden 
versterkt. Dit mede dankzij de aanschaf van mobiele 
didactische apparatuur door Alimento waarmee  
FormAlim Verviers na de overstromingen van juli 2021 
de opleidingsacties weer op gang kan trekken door 
zich elders, waar nodig, in te zetten.

Enerzijds vergroten en optimaliseren al deze acties de 
lokale werving van potentiële werknemers. Anderzijds 
wordt er gezorgd voor een betere afstemming van het 
competentieprofiel van kandidaten op de behoeften 
van bedrijven vóór, tijdens en na het wervingsproces. 
Dit project moet werknemers tevens in staat stellen om 
hun competenties gedurende de volledige loopbaan 
te ontwikkelen en zorgt voor meer stabiliteit voor de 
meest precaire of tijdelijke jobs.

Food Tech Talent – bedrijfsbezoeken voor technisch 
geschoolde jongeren
Om technisch geschoolde jongeren warm te maken voor 
een carrière in de voedingsindustrie organiseert de sector 
onder de vlag van “Food Tech Talent” bedrijfsbezoeken 
voor jongeren. Studenten uit het middelbaar en 
hoger onderwijs ontdekken zo het reilen en zeilen van 
voedingsbedrijven. De experts van onze bedrijven tonen 
zelf hoe je een voedingsproduct van a tot z maakt, hoe 
een productielijn werkt, wat de uitdagingen zijn en hoe je 
ermee kan omgaan.

Omwille van de coronacrisis werd “Food Tech Talent” 
in 2021 grotendeels digitaal georganiseerd met live 
getuigenissen van medewerkers, videofragmenten en 
interactie via online bevragingen en de chatfunctie.  
Zo konden we ook op afstand de link maken tussen wat 
de studenten leren en welke jobs ze kunnen uitoefenen in 
de voedingsindustrie.

Mede dankzij de digitale formule konden een twintigtal 
Vlaamse en Waalse bedrijven de deuren opengooien 
voor meer dan 1.200 jongeren.

Food At Work
De website www.foodatwork.be is een 
gratis vacaturewebsite. Het brengt niet alleen 
jobaanbiedingen uit de sector samen, de 
website geeft ook een beschrijving van de 
beroepen uit de sector. Deze worden bovendien 
geïllustreerd aan de hand van filmpjes in 
voedingsbedrijven, zodat je onmiddellijk een 
concreet beeld krijgt van de jobs. 

Daarnaast linken de jobprofielen ook door naar 
de voorbereidende opleidingen. De nadruk 
ligt daarbij niet alleen op sectorspecifieke 
opleidingen zoals Voedingstechnologie, maar 
ook op technische opleidingen en STEM-
richtingen. 

Mede dankzij het gebruik van 
socialemediakanalen (Facebook en LinkedIn) 
werd het bezoekersaantal in 2021 meer dan 
verdubbeld. Er waren in totaal 18.570 bezoekers.
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