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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).



Oplossingen voor jouw problemen

Kan je bedrijf de groei niet volgen? Heeft je personeel aanhoudende 
rugklachten? Krijgen je operatoren de nieuwe productielijn niet onder de knie? 
Stijgt het absenteïsme? Wat het pijnpunt ook is, weet dat er altijd een oplossing 
voorhanden is.

Samen met onze partners ontwikkelde Alimento een aantal scans die 
inzoomen op de meest voorkomende knelpunten. Deze laten toe om meteen 
naar de kern van het probleem te gaan: een expert stelt een diagnose en werkt 
meteen ook een oplossing op maat uit. Onze scans zijn eenvoudig, snel en – 
vooral – efficiënt.

Om deze interventies voor iedereen betaalbaar te houden, hebben bedrijven 
tot 100 werknemers recht op een verhoogde tussenkomst van Alimento.

Onze 
adviesdiensten

Personeelsbeleid

Hoe een bedrijf met haar personeel omgaat, 
bepaalt in sterke mate de productiviteit en het 
welzijn van de werknemers. Wil je gedreven en 
tevreden werknemers? Investeer dan in een 
professioneel HR-beleid op maat van je bedrijf.

 � HR-scan

 � Rekruteringsscan

 � Adviesdossier opleiden en leren

Arbeidsorganisatie

De manier waarop het werk georganiseerd 
wordt, heeft niet alleen een impact op de 
resultaten, maar ook op het welbevinden en de 
betrokkenheid van de medewerkers.

 � Organisatiescan

 � De KMO-scan

Welzijn op het werk

Betrokken, gedreven en fitte medewerkers zijn 
goud waard. Laat welzijnsbedreigingen zoals 
werkdruk, stress of conflicten niet sluimeren. 
Ook gezondheidsrisico’s zoals ploegenarbeid, 
nachtwerk of zittend werk vereisen aandacht.

 � Ergonomiescan

 � Scan welzijn op het werk

 � Scan gezondheid op het werk

 � Adviesdossier beweging en gezondheid

 � Traject werkhervatting
Ontdek al onze adviesdiensten op 
www.alimento.be/advies



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.

 � Maatopleiding: deze gebeurt 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



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.



Ons 
opleidingsaanbod

BAKKERIJ

Brood- en banketbakker jaar 1 (3 jaar in totaal) 

De oven vormt het hart van het bakkersatelier. Daar vindt het 
moment van de waarheid plaats: een stuk deeg verandert in een 
lekker geurend brood, een aanlokkelijke boterkoek, de plaatselijke 
wafelvariant en véél, véél meer.  

Waar: Hasselt 
Wanneer: 13/09
 Trainer: Syntra

Brood - en banketbakker 

Brood- en banketbakker is een beroep met grote toekomst-
mogelijkheden, het is bovendien een knelpuntberoep. In deze 
opleiding leren we je broden, taarten, banketproducten en zoveel 
meer bereiden onder begeleiding van een ervaren bakker.  

Waar: Sint-Niklaas; Aalst 
Wanneer: 13/09; 15/09
 Trainer: Syntra

UITGELICHT

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. 

Waar: Gent 
Wanneer: 2 dagen: 18/01 en 25/01
Trainer: Ingrid De Leyn (Hogeschool Gent)

UITGELICHT

Oergranen, van volkoren  
en koren (Richemont) 

Deze opleiding gaat over het gebruik van granen zoals: tarwe, 
rogge, spelt, meerjarige rogge, einkorn en emmer, met aandacht 
voor de gebruikte technologieën.   

Waar: Berchem
 Wanneer: 1/2; 2/2; 3/2; 4/2
 Trainer: Richemont Kompetenzzentrum

UITGELICHT

Theoretische en praktische benadering van de 
tarwevermaling 

In deze opleiding doe je theoretische en praktijkkennis op rond 
tarwemaling. We gaan aan de slag met een graanreinigingsins-
tallatie en een Bühler-maalautomaat. 

Waar: Gent 
Wanneer: 9/6; 16/6
Trainer: Ingrid De Leyn (Universiteit Gent)



UITGELICHT

Gratis Workshops Oira Tool:  
veiligheid en preventie in  
de bakkerijsector 

Oira is een online tool om risicoanalyses op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op uw werkplek uit te voeren. 
Alimento en Bakkers Vlaanderen organiseren in elke Vlaamse 
provincie gratis workshops voor het implementeren van de Oira 
Tool in de bakkerij. De workshops worden georganiseerd voor 
zowel de zaakvoerders, medewerkers als leerkrachten uit de 
bakkerijsector. Er is geen voorkennis vereist.  

Lesgever Eric Thyssen blikt alvast enthousiast vooruit. “We 
maken voor iedereen een account aan en gaan direct aan 
de slag. Eerst belichten we de belangrijke punten en leren de 

deelnemers om deze in de tool in te voeren.  
In de namiddag gaan we verder, en verdiepen we ons in specifieke 
vragen van de deelnemers aangaande veiligheid en preventie in de 
bakkerijsector.” 

Trainer: Eric Thyssen (Bakkerij Thyssen) 
Lesuren: 09u30-16u00  
Locaties en data:

 � Bakkersatelier, Syntra Berchem, Borsbeeksebrug 32, 2600 
Antwerpen 18/10

 � MSKA Roeselare, Groenstraat 170, 8800 Roeselare   
23 november 2021 

 � TechniGo Aalst, Ledebaan 101, 9300 Aalst 15/2

 � Hotelschool Hasselt, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt 21/3

 � GO Wemmel, Zijp 14, 1780 Wemmel 25/4 

UITGELICHT  
Korte keten:  
van graankorrel tot brood

Maak kennis met granen geteeld via een korte keten,  
de kenmerken van het verwerkingsproces en de succesfactoren 
van een geslaagd korteketeninitiatief.  

In het praktijkgedeelte krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 � Hoe verandert het broodbereidingsproces bij lokaal geteelde 

bloem en meel waarbij geen verbeteraars gebruikt worden? 

 � Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe speel je 
hierop in?  

 � Hoe creëer je aan de hand van alternatieve brood-
bereidingstechnieken brood met een authentieke smaak?

 
Daarnaast zullen onderzoekers van het project Lokaal Brood 
van Hogeschool Gent de succesfactoren van een geslaagd 
korteketeninitiatief toelichten:  

 � Goede praktijken rond de teelt van bakgranen in 
Vlaanderen.  

 � Kwaliteitsvereisten van Vlaamse bakgranen.  

 � Rol van de winkelbediende in het verkopen van 
korteketenbrood.  

 � Optimale organisatie en afspraken tussen landbouwer, 
maalderij en bakker.  

Datum: 14/3
Locatie: Bakkersatelier Syntra Berchem  
Trainers: : een ervaren instructeur, een warme bakker en  
onderzoekers Lokaal Brood van HOGent



UITGELICHT

Hoe maak ik een goed Nutritionbrood?

Ontdek alles over nutritioneel brood en leer zelf een brood 
ontwikkelen. 

Deze opleiding bestaat uit twee halve dagen. Eerst laat Ingrid 
De Leyn (UGent) je kennismaken met het hoe en wat van 
nutritioneel brood. Je leert de mogelijke grondstoffen en 
behandelingen kennen, krijgt inzicht in de wetgeving en claims 
rond nutritioneel brood, en ontdekt hoe de voedingswaarde 
wordt berekend. Je ontdekt zelfs waar rekening mee gehouden 
wordt in wedstrijden.  

Dag twee is het tijd voor de praktijk: onder de vleugels van Frank 
Van Vaerenbergh (PIVA Antwerpen) leer je zelf een nutritioneel 
brood samenstellen. We gaan aan de slag met granen, zaden, 
kruiden, groenten en fruit. De procedures voor roosteren, drogen, 
kiemen en cutteren worden allemaal onder de loep genomen.  

Daarna worden ook enkele broden bereid, waaronder het 
winnend brood van het WK 2019. Er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan het bepalen van het zoutgehalte, maar ook welke 
grondstoffen met elkaar een symbiose vormen, al dan niet in 
combinatie met een desem. Tot slot bekijken we ook nog hoe we 
tot een lekker glutenarm brood kunnen komen. 

Data: 27/10; 24/11
Locatie: UGent en Syntra Berchem  
Trainer: Ingrid De Leyn - Frank Van Vaerenbergh (Universiteit 
Gent - Campus Schoonmeersen, Provinciaal Instituut PIVA) 

Brood- en banketbakker - voltijdse dagopleiding 

Heb jij de microbe van het bakken te pakken? Hou jij van de 
heerlijke geuren van brood en andere bakkerijproducten? Wil 
je de stiel van bakker onder de knie krijgen en tonen wat echt 
vakmanschap is? Dan is de opleiding brood- en banketbakker 
iets voor jou! 

Waar: Berchem 
Wanneer: 27/09

Brood- en banketbakker jaar 1 (3 jaar in totaal) 

De oven vormt het hart van het bakkersatelier. Daar vindt het 
moment van de waarheid plaats: een stuk deeg verandert in een 
lekker geurend brood, een aanlokkelijke boterkoek, de plaatselijke 
wafelvariant en véél, véél meer.  

Waar: Ukkel 
Wanneer: 29/09

UITGELICHT

Bladerdeeg door  
Thomas Mahou 

Tijdens deze demonstratie zal Thomas Mahou de methoden 
en geheimen van omgekeerd toeren of 'lamineren' uitleggen. 
Ook smaak en krokantheid komen aan bod. Thomas koos voor 
eenvoudige recepten met goed geselecteerde grondstoffen 
en besteedt extra aandacht aan methodische en nauwkeurige 
technieken.

Waar: Berchem
Wanneer: 5; 6; 7 of 8/10/21
Trainer: Thomas Mahou (Institut National de la Boulangerie et 
Pâtisserie)

BANKETBAKKERIJ

Brood- en banketbakker 

De oven vormt het hart van het bakkersatelier. Daar vindt het 
moment van de waarheid plaats: een stuk deeg verandert in een 
lekker geurend brood, een aanlokkelijke boterkoek, de plaatselijke 
wafelvariant en véél, véél meer. Ben jij gepassioneerd door al dat 
lekkers?  

Waar: Brugge 
Wanneer: 13/09

Banketbakker 

Je vervaardigt broden, degen, chocolade, taarten en andere ban-
ketproducten en je leert rekening te houden met de regels rond 
hygiëne en organisatie. 

Waar: Berchem 
Wanneer: 21/09

Brood- en banketbakker 

Studies tonen aan dat brood- en banketbakker een beroep is 
met grote toekomstmogelijkheden. In deze opleiding doe je niet 
alleen de 'broodnodige' theoretische vaardigheden op, je zet al je 
vaardigheden ook om in de praktijk. 

Waar: Leuven 
Wanneer: 22/09



Gebak voor chefs: module beslagen en taarten 

Deze opleiding is ideaal voor mensen met een tearoom,  
koffie- of theehuisje die zelf gebak willen maken op een  
eenvoudige manier. Ook chocolatiers, koks en andere gedreven 
bakliefhebbers zijn natuurlijk welkom.

Waar: Sint-Niklaas 
Wanneer: 19/1; 23/3
 Trainer: Syntra

Brood- en banketbakker - versneld 

Studies tonen aan dat brood- en banketbakker een beroep is 
met grote toekomstmogelijkheden. Harde werkers met een crea-
tieve kant en commercieel inzicht kunnen zich onderscheiden in 
deze sterk evoluerende markt. 

Waar: Leuven 
Wanneer: 24/1
 Trainer: Syntra

UITGELICHT

Suikerreductie in klein gebak 

Vincent Bulteel, coördinator van het prachtige boek "Inspire-
rende Zùsto Creaties" zal deze opleiding geven. Je leert hoe je 
het suikergehalte in moderne patisserie succesvol kan verlagen. 
Je ontdekt hoe je een balans bereikt tussen smaak en artistieke 
waarde met metabolisch vriendelijkere suikeralternatieven.

Waar: Berchem
Wanneer: 24/1
Trainer: Vincent Bulteel

Gebak voor chefs: module drooggebak 

Onderscheid jezelf met zelfgemaakt gebak op basis van  
professionele recepten. 

Waar: Sint-Niklaas 
Wanneer: 6/10
 Trainer: Syntra

Taart creatie en decoratie: deel 1  

In deze opleiding maak je kennis met de laatste patisserietech-
nieken zoals glaçages, transfers en chocolade- en spuittech-
nieken. Je ontdekt hedendaagse patisserie met verrassende 
smaakcombinaties en commerciële klassiekers met een trendy 
final touch. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 12/10
 Trainer: Syntra

Confituur 

Zelfgemaakte confituur is een absolute topper om op je ontbijt-
kaart te plaatsen. In deze opleiding leer je zelf heerlijke confituur 
maken en ontdek je alle mogelijkheden. Na iedere sessie krijg je 
wat stalen die je thuis kan proeven.

Waar: Roeselare 
Wanneer: 14/10; 21/10
 Trainer: Syntra

CHOCOLADE

Ambachtelijk chocoladebewerker 

De opleiding ambachtelijk chocoladebewerker leidt cursisten op 
tot het zelfstandig beroep van chocolatier.  

Waar: Brugge; Hasselt; Leuven 
Wanneer: 14/9; 15/9; 20/9
 Trainer: Syntra

Ambachtelijk chocoladebewerker - versneld 

Tijdens de intensieve beroepsopleiding ambachtelijk chocolade-
bewerker ontdek je hoe je grondstoffen zoals cacaoboter,  
cacaomassa, suiker en melk omtovert tot verschillende 
chocoladeproducten. wij leren je het gehele productieproces 
van chocolade en pralines op een ambachtelijke, efficiënte en 
vaktechnische manier.

Waar: Leuven 
Wanneer: 23/9

Chocoladebewerker - ijsbereider (voltijdse 
dagopleiding)

Het modulair traject Ambachtelijk chocoladebewerker + basis 
ijsbereidingen leidt de cursisten op tot het zelfstandig beroep 
van chocolatier die in staat is om heel wat basis ijsbereidingen te 
vervaardigen. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 27/9
 Trainer: Syntra



UITGELICHT

Chocolade maken: van boon tot reep

In deze opleiding leren we chocolade maken van gefermenteerde 
en gedroogde cacaobonen. We gebruiken de kennis en 
methodes van de Maya’s om vervolgens praktisch aan de slag 
te gaan met professionele labo-machines om een kwaliteitsvolle 
reep te maken. 

Deze opleiding is gericht op chocolademakers, niet chocolatiers. 
Een chocolatier vertrekt vanuit het afgewerkte product – de 
chocolade – en gaat daarmee aan de slag voor het maken 
van pralines of andere producten. Een chocolademaker start 
met de cacaoboon die geroosterd en gepeld wordt. In deze 
opleiding doorlopen we het ganse proces tot het maken van een 
chocoladereep.  

In de voormiddag krijg je een portie theorie voorgeschoteld, in 
de namiddag gaan we hands-on aan de slag. We maken onze 
eigen chocolade, zowel ambachtelijk in een stenen vijzel als 
machinaal met kleine labo-machines.  

Datum: 11/2
Locatie: Syntra Berchem  
Trainer: Chocolatoa - Vandeneede Mario 

DIVERS

 Ambachtelijk ijsbereider - versneld 

Als ambachtelijke ijsbereider zet je grond- en hulpstoffen zoals 
suikers, melk en water om via een warme bereiding om naar 
verschillende soorten cosumptie-ijs en basispreparaten voor 
consumptie-ijs.

Waar: Leuven  
Wanneer: 21/10
 Trainer: Syntra

Sweets & Candy: Artisanaal vervaardigen van  
zoetwaren - Confiserie 

Zoetigheden en snoepgoed … Ze zijn een kleurrijke eyecatcher in  
je etalage, zorgen voor een finishing touch na een maaltijd, doen  
je klant likkebaarden en worden massaal impulsief gekocht.  
Maar hoe bereid je artisanale snoep? In deze opleiding leer je  
alles over de verwerking en bewerking van suiker. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 10 dagen: 15/9; 22/9; 29/9; 6/10; 13/10; 17/11; 24/11; 
1/12; 19/1; 26/1

Theoretische en praktische benadering van tarwe-  
en bloemkwaliteit  

In deze opleiding doe je zowel theoretische als praktijkkennis op 
rond tarwemaling. We gaan aan de slag met een graanreiniging-
sinstallatie en een Bühler-maalautomaat. We voeren een kwaliteits-
beoordeling uit van inkomende tarwe via analyse van het vochtge-
halte en hectolitergewicht.

Waar: Gent  Wanneer: 22/9 
 Trainer: Ingrid De Leyn (universiteit Gent)

Ambachtelijk ijsbereider 

Ongetwijfeld de coolste opleiding van SYNTRA Limburg! Want 
hoe maak je nu precies ijssoorten? En hoe creëer je allerlei 
lekkere smaken? Leer het in de meest complete ijsopleiding van 
Vlaanderen. 

Waar: Hasselt 
Wanneer: 13/9; 16/9; 25/9
 Trainer: Syntra

Ambachtelijke ijsbereider (1e jaar, totaal 2)  

Als ambachtelijke ijsbereider zet je grond- en hulpstoffen zoals 
suikers, melk en water om via een warme bereiding om naar 
verschillende soorten cosumptie-ijs en basispreparaten voor 
consumptie-ijs.

Waar: Brugge 
Wanneer: 13/9
 Trainer: Syntra

Ambachtelijk ijsbereider 

Als ambachtelijke ijsbereider zet je grond- en hulpstoffen zoals 
suikers, melk en water om via een warme bereiding om naar 
verschillende soorten cosumptie-ijs en basispreparaten voor 
consumptie-ijs.

Waar: Leuven 
Wanneer: 22/9
 Trainer: Syntra

IJSBEREIDING



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



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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