
SUCCESVOL DIGITALISEREN
Steun je medewerkers en leidinggevenden 



Opleidingen voor jouw personeel

Meer dan 150 opleidingen zijn helemaal gratis en voor heel wat andere opleidingen 
bieden we een flinke korting. Bovendien bestaan er uitgebreide opleidingsbudgetten 
voor specifieke doelgroepen en werknemers op een kantelpunt in hun carrière.  
 
Alle werknemers die onder de paritaire comités 118 en 220 vallen mogen aan deze 
opleidingen deelnemen. Voor je uitzendkrachten gelden dezelfde voordelige voorwaarden. 
En wist je dat je ook als bedrijfsleider of gerant hiervoor in aanmerking komt?

Advies over je personeels- en arbeidsorganisatie

Heb je een probleem met je personeelsorganisatie? Hoor je klachten aan de inpaklijn 
over een slechte werkhouding? Wil je efficiënter aanwerven of een langdurig zieke 
weer in het team laten meedraaien? Onze adviseurs komen gratis langs en maken je 
wegwijs in het aanbod. Adviesdiensten zijn voor kleine bedrijven meestal gratis, maar 
ook grote bedrijven kunnen rekenen op een verlaagde prijs. 

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

Voordelen voor je werknemers

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

Werknemers met jonge kinderen hebben ook recht op een toelage voor kinderopvang. 
Deze kan tot € 600 per jaar en per kind bedragen. Daarnaast bestaan er nog een hele 
reeks andere voordelen en toelagen in geval van bv. ziekte.

Wat kunnen we voor je doen? 

Alimento groepeert alle sectorale diensten voor voedings-
bedrijven, hun werknemers, bakkers en het onderwijs.
Alimento kan je ondersteunen bij het managen van je 
personeel. Als sectorcoach hebben wij een antwoord voor 
heel wat vragen over personeelsbeleid en opleidingen.

Onze diensten betalen we met 
jouw bijdragen

Wist je dat je al betaalt voor onze diensten? Op het 
brutoloon van alle werknemers van de paritaire comités 
118 (arbeiders) en 220 (bedienden) wordt een deeltje 
afgehouden voor Alimento.

Raadpleeg het volledige 
opleidingsaanbod op
www.alimento.be/opleidingen



Inschrijven en betalen

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

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

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

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

Tegemoetkoming in de kosten

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

Voor de meeste andere opleidingen bedraagt de tegemoetkoming van Alimento 
in de kosten 130€ per dag en per deelnemer, met een maximum van 390€ 
per dag en per groep (vanaf 3 personen). Voor kortere opleidingen wordt dat 
omgerekend naar 17€ per uur en per deelnemer.

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

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

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).

Kmo-portefeuille

Een aantal van onze opleidingen komt in 
aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. 
IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams 
Gewest voor Opleiding onder registratienummer 
DV.0109088.

Meer info over de werking van de kmo-portefeuille 
vind je op www.kmoportefeuille.be.



Impact op mens  
en organisatie

Adviestraject: impact op mens  
en organisatie

Bij een automatiseringsproject zijn het niet de machines die 
de meeste aandacht vereisen. Nieuwe technologie stuit op de 
werkvloer vaak op weerstand: de operatoren missen de juiste 
vaardigheden, ze staan huiverachtig tegen veranderingen, de 
jobinhoud en de werkrelaties wijzigen … 

Met een adviestraject bekijk je samen met een expert de impact 
op mens en organisatie waardoor je gericht kan werken aan 
oplossingen.

Competentieanalyse digitale 
vaardigheden

Welke vaardigheden zijn nodig na de doorgevoerde 
automatisering en welke medewerker heeft nood aan 
extra opleiding of begeleiding? Een expert brengt de 
digitale vaardigheden van de medewerkers in kaart en 
helpt bij het opmaken van een opleidingsplan voor elke 
medewerker en de hele afdeling.

Ergonomiescan

Nieuwe technologie biedt heel wat mogelijkheden op vlak 
van ergonomie. De samenwerking of ondersteuning van 
de mens kan het werk fysiek minder belastend maken en 
de werkdruk verminderen. Toch blijven er bij elke nieuwe 
ontwikkeling ook aandachtspunten op het vlak van 
ergonomie. Met de ergonomiescan breng je deze in kaart 
en worden oplossingen aangereikt.

 � Hoe kunnen we de operator beter ondersteunen in  
zijn taak? 

 � Hoe gaan we om met de gewijzigde jobinhoud?

 � Moeten we de arbeidsorganisatie herbekijken?

 � Verloopt de communicatie nog zoals het moet?

Dit adviestraject identificeert verbeterpunten voorafgaand 
of na een specifieke digitaliseringsactie en formuleert 
oplossingen die jouw operatoren ondersteunen en de 
organisatie vooruithelpen.



Digitale en technische 
vaardigheden

Digitale basisvaardigheden:  
opleiding en digicoach

Werken met een pc of tablet kan een grote drempel zijn. 
Sommige medewerkers hebben schrik ‘iets verkeerd te doen’ op 
de nieuwe PLC-schermen. Zorg dat al je medewerkers mee zijn 
met de digitale basisvaardigheden. Organiseer een opleiding 
op maat van je bedrijf in combinatie met een digicoach voor 
individuele begeleiding op de werkvloer.

Technische vaardigheden

Nieuwe machines en toestellen automatiseren het manueel 
werk van de operator, die nu wordt geconfronteerd met 
schermen, data en ledjes. Door het digitaliseren en robotisering 
van de productielijn zijn verschuivingen voelbaar in taken 
en jobs. Operatoren gaan van uitvoerende taken naar meer 
controle- en toezichtstaken. Door de groeiende complexiteit van 
het machinepark worden technische vaardigheden belangrijker. 
Breng het technisch potentieel van je medewerkers in kaart en 
verhoog hun technische kennis met een modulair traject.

Werkinstructies en kennisoverdracht

Hoe structureer je werkinstructies op een heldere en duidelijke 
manier? Hoe zorg je ervoor dat ook anderstaligen hiermee 
overweg kunnen? Wil je bestaande werkinstructies omzetten 
naar een digitale versie? Hebben je technische trainers 
begeleiding nodig om de werkinstructies aan te passen?  
Met hulp van een technisch expert zet je efficiënt stappen naar 
betere werkinstructies.

Digitale tools voor operatoren en 
leidinggevenden

Sommige leidinggevenden groeien door vanuit een operationele 
job en zijn niet helemaal vertrouwd met een aantal veel 
gebruikte programma’s zoals Outlook, Teams of Excel.  
Andere medewerkers hebben deze programma’s al doende 
leren gebruiken maar beheersen een aantal basisfuncties niet 
voldoende. 

“Het was al snel duidelijk dat 
inloggen, een muis gebruiken 
of een folder openklikken niet 

voor iedereen dagelijkse kost is. 
Sommigen hebben thuis helemaal 
geen computer en hadden schrik 
om binnen de werkcontext iets 

verkeerds te doen.”

Shari Verbinnen,  
L&D-coördinator bij Danone



Sociale vaardigheden  
in een digitale wereld

Leidinggeven na digitalisering

Hoe krijg ik iedereen mee met de nieuwe digitale aanpak in de 
productie? Mijn team vindt de oude manier van werken beter! 
Hoe garandeer je een vlotte shiftwissel of informatieoverdracht 
via digitale kanalen? En hoe stuur ik mijn team aan?

Leer leidinggevenden omgaan met veranderingen, beter 
communiceren of het coachen van een team. Schrijf je 
leidinggevende in voor een leiderschapsopleiding en krijg een 
tussenkomst van Alimento.

Communicatievaardigheden voor de 
21ste eeuw

Samenwerken en communiceren zijn de sleutel tot een 
succesvolle organisatie. De manier waarop dit gebeurt, wijzigt 
razendsnel door de opkomst van nieuwe technologieën en 
werkmethodes. Bij de shiftwissel zijn storingen van de vorige 
ploeg enkel online te lezen en administratieve medewerkers 
missen door het thuiswerk het officieuze overleg aan de 
koffiemachine.

Geef je medewerkers de kans hun communicatievaardigheden 
te verbeteren via ons opleidingsaanbod.

Veilig werken met IT

Ondanks vele waarschuwingen worden toch nog bijlagen van 
spam-mails geopend. Medewerkers stellen zich vragen over de 
privacywetgeving en hoe ze moeten omgaan met de informatie die 
binnenkomt. Hoe kunnen medewerkers sociale media op correcte 
manier professioneel gebruiken?

Schrijf je medewerker in voor een 
opleiding cybersecurity, digital 
awareness, gebruik van LinkedIn  
of de GDPR-regels.



www.alimento.be/digitaliseren 
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Contacteer jouw adviseur!

Adviestrajecten en digitalisering

Annemie Salu

 � annemie.salu@alimento.be

 � 0472 09 23 80

Technische en digitale vaardigheden en 
werkinstructies

Herbert Matthys

 � herbert.matthys@alimento.be

 � 0473 65 42 76

Persoonlijke en sociale vaardigheden

Daniëlle Verlaet

 � danielle.verlaet@alimento.be

 � 0473 65 42 84
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Digitaliseren of automatisering? 

Wij helpen je zodat niemand achterblijft!


