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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. 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



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.

 � 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.



Publicaties

Non-discriminatie

De Intersectorale Handleiding Non-Discriminatiecode is een 
handige leidraad voor bedrijven die een non-discriminatieclausule 
in hun bedrijfsbeleid wensen op te nemen. De antidiscriminatie-
wetgeving wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van concrete 
voorbeelden uit een bedrijfscontext. 

De handleiding bevat ook voorbeelden van non-discriminatie 
codes, een voorstel van een plan van aanpak en een bundeling 
van bronnen waar je terecht kan voor meer advies en informatie. 

Werkbaar werk

Wil je werken aan werkbaar werk en heb je nood aan inspirerende 
voorbeelden uit de voedingsindustrie? Raadpleeg dan zeker het 
boek Werkbaar Werk. Deze gids geeft tips om met een werkbaar-
heidsbeleid te starten, inspireert met tal van mogelijke acties om de 
werkbaarheid in je bedrijf te verhogen en bevat getuigenissen uit 
verschillende voedingsbedrijven. 

Er komen acties aan bod die je kan implementeren in het opleidings- 
en loopbaanbeleid van je bedrijf, bij het onthaal van nieuwe  
medewerkers of ter coaching van leidinggevenden. Er staan  
ondersteunende maatregelen in bij ploegenarbeid, voor gezondheids-
bevordering en voor oudere werknemers. Ten slotte bevat het boek 
een aantal mooie acties in het kader van welzijn op het werk.

Samen op smaak gebracht

Een voedingsbedrijf productiever en klantgerichter maken en 
tegelijkertijd zorgen voor meer werkgoesting en betrokkenheid bij 
de medewerkers? Dat kan met de specifieke stappen uit dit boek. 

De vele cases en getuigenissen in dit boek tonen dat het mogelijk 
is om de wend- en werkbaarheid van een organisatie te  
verbeteren door slimmer (samen) te werken en ze samen met de 
medewerkers op smaak te brengen. 

Lieven Eeckelaert en Frank De Craecker zijn experts in  
organisatieontwerp en -ontwikkeling bij Workitects.

Wil je een van deze publicaties ontvangen? Mail naar ils.stevens@alimento.be      



Ons 
opleidingsaanbod

PREVENTIE VAN STRESS & BURN-OUT

Aan de alarmbel trekken als leidinggevende: is dit jouw 
taak?  

Als leidinggevende heb je bijkomend de taak om de mentale zorg 
van jouw team te bewaken. In deze workshop leer je hoe je deze 
taak kan opnemen. 

Trainer:  In2Learning international  

Als antigif voor burn-out: de mentale veerkracht 

Doorkruis de dag met al je beschikbare energie en maak je 
weerbaar tegen elke aanval van negativisme, mentale weerslag, 
vermoeidheid of stress.

Trainer:  In2Learning international

Als stress je vijand wordt   

In dit coachingstraject biedt een coach ondersteuning aan de 
betrokken medewerker. Ook de HR-medewerker en leiding- 
gevende worden in een re-integratieplan of opvolgplan betrokken.

Trainer:  In2Learning international

Bespreekbaar maken van stress en overspanning voor 
leidinggevenden 

In deze training worden de do’s en dont’s bij stress overlopen. 
Je krijgt een leidraad om het gesprek met je medewerkers aan 
te gaan. Op die manier kan vermeden worden dat medewerkers 
blijven worstelen met stressgevoelens en dat zij zouden uitvallen.

Trainer: Alert!

Boost jouw veerkracht met Lego Serious Play  

Creatief op ontdekking naar individuele stressoren en  
veerkracht-boosters. 

Trainer: TWEG

Burn-out spotting voor leidinggevenden 

Wat is de impact van jouw interactiestijl op jouw medewerkers in 
tijden van stress? Hoe zorg jij voor een vitale groepssfeer waarin 
burn-out geen kans maakt? In dit traject krijg je concrete  
handvaten om burn-out te detecteren in jouw team. 

Trainer: Triangis, coaching & training solutions

Burn-out voorkomen  

Wat is een burn-out nu precies en hoe kan je het krijgen?  
In deze opleiding krijg je inzicht in hoe je een burn-out kan  
herkennen en vooral hoe je het kan voorkomen bij jezelf. 

Trainer: Novare

  
Coaching bij vragen over burn-out 

Individuele coaching of team coaching bij vragen over burn-out 
en veerkracht. 

Trainer: Better Minds at Work

Coachingstraject burn-out voorkomen  

Medewerkers die voelen dat zij chronische stress hebben en dat 
hun motivatie en efficiëntie hierdoor afneemt, kunnen tijdig  
ingrijpen via dit coachingstraject. 

Trainer: CD Consulting Int

Co-development rond stress en burn-out  

Een groep van people managers wordt samengebracht in een 
intervisiegroep rond de thema’s stress en burn-out onder  
begeleiding van de lesgever. 

Trainer: CD Consulting Int

Detect en connect  

In deze workshop geven we leidinggevenden concrete hulpmid-
delen om te helpen de organisatie veerkrachtig te houden. Zo 
leren ze stress-signalen herkennen en hoe het thema bespreek-
baar kan worden gemaakt. 

Trainer: TWEG

Draag zorg voor je eigen energie: goed in je vel als 
leidinggevende 

Leidinggevende zijn, is niet evident in deze tijden van crisis en 
verandering. In deze opleiding leer je wat jij nodig hebt om je 
goed in je vel en in je job te voelen.

Trainer: Novare

Help, mijn collega heeft een burn-out! 

Zowel werkgever als werknemer hebben er baat bij dat het 
topic burn-out bespreekbaar gemaakt wordt en dat er concrete 
tools zijn om in te zetten. Er wordt ook aandacht besteed aan 
lessons learned en aan voorzorgsmaatregelen, wat bijdraagt aan 
duurzame groei.

Trainer: Attendo professional



Hoe burn-out voorkomen en herkennen bij je werk-
nemers

In deze opleiding krijg je inzicht in wat burn-out precies is en 
hoe je het kan voorkomen bij jouw medewerkers

Trainer: Novare

Hoe recupereren tijdens de werkdag? Gezonde  
gewoontes om veerkracht en energie te vergroten  

We zoomen in op de wetenschappelijke basis van prestatie en 
vermoeidheid. We verbinden dit met de huidige symptomen en 
moeilijkheden omtrent thuiswerken. We geven tips mee om een 
gezonde balans te bewaren tussen activatie en relaxatie, en voor 
hybride werken.

Trainer: Better Minds at Work

Individueel veerkrachttraject  

Veerkracht is de vaardigheid om in belastende situaties doeltref-
fend te handelen. Wie last heeft van stress en daarmee beter wil 
leren omgaan, heeft er baat bij om veerkracht te ontwikkelen als 
hot skill. 

Trainer: TWEG

Individuele coaching veerkracht  

Individuele coaching om nieuwe inzichten op te doen en om je 
eigen potentieel te vergroten op het vlak van veerkracht, drijfve-
ren en een gezonde energiebalans.

Trainer: Attendo professional

Met meer veerkracht jouw stress de baas 

Workshop waarin je kennismaakt met de begrippen stress en 
veerkracht. Je leert werken met de 5 bouwblokken waarmee je 
jouw veerkracht intact kan houden en je neemt jouw persoonlijk 
actieplan mee naar huis. 

Trainer: TWEG

Met veerkracht stress voorkomen 

Iedereen heeft het tegenwoordig druk. We geven iedere dag het 
beste van onszelf en verliezen daarbij soms uit het oog hoe we 
ons hierbij voelen. Wanneer we het te ver laten komen, durft 
onze veer wel eens springen en loeren stress en burn-out om de 
hoek.

Trainer: Novare

Minder stress voor meer ruimte 

Wil je beter leren omgaan met stress? Wil je inzicht in jouw 
stress-signalen? Wil je met minder stress en meer energie door 
het leven? Ontdek dit alles in deze workshop.

Trainer: Attendo professional

Omgaan met stress in mijn team en hoe burn-out 
voorkomen 

De deelnemers leren om stress te detecteren en bespreekbaar te 
maken in functie van de preventie van burn-out. 

Trainer: CD Consulting Int

Persoonlijk meesterschap 

In deze opleiding leer je jezelf energie te geven door anders te 
denken. 

Trainer: Novare

Persoonlijke getuigenis burn-out  

Tom getuigt op een authentieke manier over zijn successen 
als ervaren manager én over zijn moeilijkere momenten en zijn 
burn-out. Welke lessen heeft hij daaruit geleerd? Onfeilbaarheid 
is een illusie. 

Trainer: TWEG

Positieve dynamieken om de motivatie en het welzijn 
van je team te verbeteren  

Als de samenwerking in je team goed is, presteren medewerkers 
beter, tonen ze initiatief, helpen ze elkaar en zijn ze minder vaak 
afwezig. Samenwerkende teams hebben minder personeelsver-
loop. Met deze training kun je een uitstekend samenwerkend 
team maken. 

Trainer: TWEG

Stress de baas  

Opleiding die gaat over het herkennen van en het omgaan met 
stress. Hoe lang kan ons lichaam stress aan? Waar ligt de grens 
tussen gezonde en ongezonde stress? Wanneer wordt stress 
gevaarlijk?

Trainer: Alert! 

Stress management 

Je verwerft inzicht in het fenomeen stress en je wordt je bewust 
van de kracht van gedachten om met stress om te gaan. 

Trainer: Triangis, coaching & training solutions

Stresspreventie- en detectie voor leidinggevenden. 
Beating stress in your team  

Leidinggevenden leren stress-signalen bij zichzelf en hun 
medewerkers detecteren. Ze krijgen inzicht in hun eigen rol, 
mogelijke interventiestrategieën en ze maken elk een kompas 
voor preventieve acties in het eigen team.

Trainer: Better Minds at Work

 
Stresspreventie: het (h)erkennen en aanpakken van 
stress en overspanning 

Tijdens de workshop gaan we dieper in op het detecteren van 
stress-signalen bij jezelf en bij anderen. We gaan in op wat 
spanning, stress, overspanning en burn-out is en wat de ver-
schillende signalen, symptomen en risicofactoren zijn.

Trainer: Better Minds at Work

Stress verslaan: omgaan met stress tijdens  
verandering 

In deze sessie gaan we in op wat signalen van stress zijn en hoe 
we er veerkrachtig mee om kunnen omgaan. Verwacht hands-
on voorbeelden en tips om je stress de baas te kunnen. 

Trainer: Better Minds at Work



PSYCHOSOCIAAL BELEID  
(WETTELIJKE VERPLICHTINGEN)

Beter omgaan met grensoverschrijdend gedrag 

In deze opleiding leer je grensoverschrijdend gedrag sneller  
herkennen en voorkomen zodat je kan zorgen voor een  
aangename sfeer in je team of bedrijf.  

Trainer: Novare

Ik stond er bij … en ik keek er naar  

Het doel van deze sessie is om ongewenst gedrag bespreekbaar 
te maken aan de hand van een gedragscode. Het helpt  
werknemers en leidinggevenden om het tijdig op te merken en 
gepast te reageren. 

Trainer: Better Minds at Work

Omgaan met intimidatie en onverdraagzaamheid op de 
werkvloer voor leidinggevenden  

In deze opleiding leer je als leidinggevende wat machtsmisbruik, 
pesten en intimidatie precies zijn en hoe je ze kan voorkomen.  

Trainer: Novare

Omgaan met intimidatie en onverdraagzaamheid op de 
werkvloer voor medewerkers  

In deze opleiding leer je als werknemer wat machtsmisbruik, pes-
ten en intimidatie precies zijn en hoe je ze kan voorkomen. 

Trainer: Novare

Peer Support Group welzijn voor HR-verantwoordelijken 

Bespreek met andere HR-verantwoordelijken in alle discretie  
persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten 
gerelateerd aan welzijn op het werk. We vormen een vaste Peer 
Support Group van maximum 8 deelnemers waarmee je  
gedurende 1 jaar op pad gaat. 

Trainer: TWEG

Peer Support Group welzijn voor leidinggevenden 

Bespreek met andere leidinggevenden in alle discretie  
persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten 
gerelateerd aan welzijn op het werk. We vormen een vaste Peer 
Support Group van maximaal 8 deelnemers waarmee je  
gedurende 1 jaar samen op pad gaat. 

Trainer: TWEG

Positieve sfeer op het werk: halt aan roddelen en  
pestgedrag   

Werkstress is vaak het gevolg van relationele spanningen op het 
werk. Hoe kan je roddelen en pestgedrag tegenwerken en ervoor 
zorgen dat medewerkers in een gezonde sfeer samenwerken? 

Trainer: In2Learning international

Vertrouwenspersoon 

De opleidingen tot vertrouwenspersoon zijn formeel vastge-
legd in de wetgeving van preventie & psychosociale risico’s op 
het werk. Er is een vijfdaagse basisopleiding met vastgelegde 
inhoud en een jaarlijkse supervisie. Deelnemers ontvangen een 
getuigschrift. 

Trainer: Alert!, Amelior, NCOI-Learning, Premed, Prevent,  
Syntra, The Human Link, externe preventiediensten ...

Supervisie vertrouwenspersonen  
(upgrade/bijscholing)

Enkel voor personen die de basisopleiding gevolgd hebben. 
De opleidingen tot vertrouwenspersoon zijn formeel vastge-
legd in de wetgeving van preventie & psychosociale risico’s op 
het werk. Er is een vijfdaagse basisopleiding met vastgelegde 
inhoud en een jaarlijkse supervisie. Deelnemers ontvangen een 
getuigschrift. 

Trainer: Alert!, Amelior, NCOI-Learning, Premed, Prevent,  
Syntra, The Human Link, externe preventiediensten ...

Infopunt Geïntegreerd Welzijnsbeleid

Zoek je informatie en instrumenten om een 
gezondheids- of veiligheidsthema aan te pakken?

Vind je de weg niet? Maak kennis met het Infopunt 
Geïntegreerd Welzijnsbeleid!

Wegwijs in welzijn op het werk 

Als leidinggevende vind je het welzijn van je medewerkers van 
cruciaal belang. Maar hoe reageer je op signalen van een aange-
tast welzijn of wanneer je met uitval geconfronteerd wordt? Gaat 
het om ziekte, stress, demotivatie, depressie? Wat doe je eraan? 

Trainer: Impact  

Zelfzorg: grenzen leren stellen en nee leren zeggen 

In deze opleiding leer je hoe je beter voor jezelf en je energie kan 
zorgen door beter je grenzen te kennen en te respecteren. 

Trainer: Novare



Ergonomie voor beeldschermwerkers  

In deze sessie maak je kennis met de basisprincipes van ergono-
misch werken en telewerken. Je krijgt praktische tips om langdurig 
zitten te doorbreken en je wordt warm gemaakt om de inhoud 
onmiddellijk toe te passen in het dagelijks leven.

Trainer: Alert!

Fit @ your desk: opleiding ergonomie bij bureauwerk 

In deze opleiding leer je meer over ergonomie bij bureauwerk.  
Je leert ook heel concreet een aantal stretchoefeningen. Tenslotte 
wordt er dieper ingegaan op jouw individuele (tele)werkplek. 

Trainer: Track Abilities

 
Fit @ your job: opleiding ergonomie op de werkvloer 

Opleiding op de werkvloer waarin je meer leert over de 5 meest 
belastende risico’s in jouw job. Je leert ook heel concreet een aan-
tal stretchoefeningen. Tenslotte ga je aan de slag met het filmen 
van jouw individuele werkpost.  

Trainer: Track Abilities

Fit op het werk: zet slaap op de agenda  

Deze keynotesessie geeft de deelnemers inzicht in het belang van 
slaap voor hun job maar ook voor hun persoonlijk welzijn. 

Trainer: CD Consulting Int

FIT-plan: een opleidingstraject over beweging, sport, 
voeding en fit zijn 

De opleiding beoogt om het algemeen welzijn van medewerkers 
op het werk en thuis te verbeteren.  De focus van het FIT-plan ligt 
op voeding, beweging en mentale gezondheid. 

Trainer: Lentifarm

Fris aan de slag door een goede nachtrust  

In deze sessie bekijken we het systeem dat ervoor zorgt dat we 
een kwaliteitsvolle slaap hebben en bespreken we de impact van 
ons gedrag op slaap. We formuleren ook adviezen om de slaap 
ondanks externe omstandigheden te optimaliseren. 

Trainer: Better Minds at Work

Gezond pauzeren, kan je leren  

In deze interactieve online sessie delen we inzichten, tips en tricks 
om je werkdag te voorzien van korte, gezonde breaks.

Trainer: Tryangle

Gezonde voeding bij ploegenarbeid 

In de sessie ploegenarbeid en voeding krijgen de deelnemers meer 
inzicht in hoe ons lichaam functioneert. Op die manier kunnen 
we de risico’s van ploegenarbeid op onze gezondheid, lichaam en 
welzijn preventief gaan aanpakken. 

Trainer: Alert!!

Healthy Home Habits 

Een praktische interactieve workshop die aandacht geeft aan de 
fysieke gezondheid tijdens het thuiswerk.

Trainer: Impact

Individuele rugcoaching: persoonlijk ergonomisch 
advies op de werkplek 

Een coach-rugexpert observeert elke werknemer aan de werkpost. 
Op minder dan een uur tijd krijg je snelle en makkelijk toepas-
bare tips die zowel voor het bedrijf als voor jezelf een wereld van 
verschil maken op korte en lange termijn. 

Trainer: In2Learning international

Lunch met ballen 

Via praktische opdrachten krijg je inzicht in energiegevende en 
energievretende voeding. Deze sessie eindigt ook met het samen-
stellen van een lunch met ballen, die uiteraard ook genuttigd mag 
worden. 

Trainer: Alert!

Mental health in de praktijk 

Het steeds bereikbaar zijn, de overprikkeling, de hoge verwach-
tingen en veranderingen waar we vandaag mee geconfronteerd 
worden, hebben een grote impact op onze mentale gezondheid. 
Ontdek hoe je het hoofd boven water houdt in deze workshop.

Trainer: Attendo professional

GEZONDHEID OP HET WERK

Aandacht voor je innerlijke saboterende stemmetjes  

In deze workshop leer je om negatieve gedachten die je succes, je 
welzijn en je gezondheid beïnvloeden, om te buigen.

Trainer: In2Learning international

Bouwen aan mentaal vermogen 

Deze opleiding bestaat uit twee workshops. In de eerste wordt er 
gefocust op arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen en hoe 
deze bespreekbaar maken in een team. In de tweede workshop 
volgt er veel reflectie, interactie en tips en tricks op maat van de 
deelnemers. 

Trainer: Alert!

Energiemanagement op nummer 1: time to energize 

Tijdens deze sessie inspireren we dan ook vanuit een holistische 
visie hoe energie te vernieuwen voor jezelf en voor je team.  
Verwacht inzichten die nog lange tijd energie door je brein en 
lichaam doen zinderen!

Trainer: Better Minds at Work

Ergonomie voor arbeiders 

In deze training wordt op een positieve manier aan gedragsveran-
dering op het vlak van ergonomie gewerkt. De inhoud en aanpak 
van de opleiding wordt afgestemd op de specifieke noden en 
behoeftes van de medewerkers en speelt in op hun werkcontext.

Trainer: Alert!



Mentale veerkracht: versterk het mentaal kapitaal in je 
organisatie 

Tijdens deze workshop komen de deelnemers tot inzichten over 
mentale veerkracht en hoe je wendbaar kan omgaan met de 
uitdagingen die ons worden opgelegd. Investeren in je eigen brein 
leidt tot meer wendbaarheid, energie en geluk en reduceert stress 
en angst.

Trainer: Better Minds at Work

Prevent @ Home: ergonomie en gezondheid voor  
telewerkers 

In module één gaat de docent in op de risico’s bij thuiswerk. Deel-
nemers krijgen concrete tips over de inrichting van de werkplek en 
over de relatie mens-werk. Module twee is een intervisiemoment 
om ervaringen uit te wisselen en om problemen te bespreken. 

Trainer: Prevent

ONLINE OPLEIDING

Sleep Compass: jouw weg naar gezonde slaap, 
online individuele slaapcoaching 

Online individuele slaaptraining en -coaching. De lesgever han-
teert een methode gebaseerd op een combinatie van cognitieve 
gedragstherapie voor slapeloosheid met beginselen van mindful-
ness en positieve psychologie.

Trainer: CD Consulting Int

ONLINE OPLEIDING

The imperfect seminar: hoe omgaan met  
perfectionisme?  

In deze op maat sessie leer je met perfectionisme om te gaan en 
leer je hoe je jouw leven zelf in handen kan nemen. 

Trainer: Tryangle

Verhoog je veerkracht en mentale weerbaarheid 

De hedendaagse omstandigheden zorgen ervoor dat we in een 
constant veranderende omgeving dienen te leven en te werken. 
Via deze sessie wordt het individu versterkt om veerkrachtiger en 
mentaal weerbaarder in het leven te staan.

Trainer: Alert!

Zelfleiderschap: een gids om je leven zelf te sturen  

Prof. dr. Erik Franck wil je een denkkader en concrete houvast 
aanreiken om je professionele of privéleven te (be)leven. Het gaat 
over een weg van zelfleiderschap. Op deze weg vinden we vier 
haltes: zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfcontrole, en zelfcompassie. 

Trainer: Better Minds at Work

‘Welkom terug!’ Hoe begeleid je je medewerker naar 
een goede herintegratie na een periode van  
afwezigheid? 

Voor medewerkers die lange tijd afwezig waren is de terugkeer 
naar het bedrijf en naar het team een spannend moment.  
Als leidinggevende speel je een belangrijke rol in het welslagen 
van de herintegratie. Deze opleiding versterkt je hierin.

Trainer: Triangis, coaching & training solutions

Gesprekstechnieken over werk en ziek zijn  

Wanneer en hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met 
medewerkers over werken en ziek zijn? We bespreken de  
gelijkenissen en verschilpunten van verschillende gesprekken en 
brengen doeltreffende gesprekstechnieken bij. 

Trainer: TWEG

How to ACT @ Work? 

In deze groepsopleiding leer je stilstaan, bewust worden en kiezen 
via het ACT-principe (Acceptance & Commitment Therapy) 
wanneer je na ziekte terug aan de slag wil.  

Trainer: KOMPAS

Naar een positief, ondersteunend en duurzaam  
aanwezigheidsbeleid in je organisatie 

Samen met een strategisch team uit de organisatie wordt er een 
aanwezigheidsbeleid ontworpen op maat van jouw organisatie.

Trainer: Track Abilities

WERKHERVATTING Re-integratie: do’s en don'ts voor HR-medewerkers en 
leidinggevenden 

Deze training gaat in op de periode van langdurige afwezigheid. Er 
worden handvaten geboden aan leidinggevenden, HR-medewer-
kers en preventieadviseurs om deze periode te overbruggen vanuit 
het oogpunt van een succesvolle re-integratie. 
Trainer: Alert! 

Warmzakelijke gespreksvoering bij ziekte van  
medewerkers 

In deze training leren leidinggevenden hoeveel impact ze  
hebben op de uitval van medewerkers door gespreksvoering. 

Trainer: Track Abilities

Ziekteverzuim vroegtijdig detecteren 

Workshop voor leidinggevenden van eenzelfde onderneming.  
De deelnemers brainstormen over signalen van dreigend  
ziekteverzuim, ze oefenen op het voeren van het (dreigend)  
verzuimgesprek en ontvangen hierover feedback.   

Trainer: Track Abilities



WERKBAAR WERK

55+, meetellen of aftellen?  

Tijdens een groepscoaching in de natuur leren de 55+-mede-
werkers hun generatiegenoten in het bedrijf (beter) kennen 
en krijgen ze nuttige inzichten van elkaar. Zo voelen ze zich 
gewaardeerd en raken ze meer gemotiveerd om hun kennis en 
kunde door te geven. 

Trainer: TWEG

Aan boord houden: voor elk bedrijf een uitdaging  

Tijdens deze interactieve opleiding leer je een aantal motivatie-
technieken op concrete situaties toepassen. Je gaat naar huis 
met een actieplan voor jouw bedrijf. 

Trainer: In2Learning international

Baas over je mailbox  

Opleiding waarin je de handvaten krijgt aangereikt  om je mail-
box onder controle te houden. Baas zijn over je mailbox heeft 
een positieve invloed op het gevoel van werkdruk!

Trainer: Alert!

Begeleider individueel maatwerk  

Tijdens deze opleiding leren deelnemers de krachtlijnen en  
succesfactoren van een kwaliteitsvolle begeleiding op de  
werkvloer kennen en toepassen. 

Trainer: Emino

Corporate Well-Being and Happiness at Work  
Ambassador 

Tijdens deze driedaagse training krijg je de nodige kennis, goede 
praktijkvoorbeelden en instrumenten mee om de rol van Well-
being & Happiness at Work ambassadeur met succes in jouw 
bedrijf op te nemen.  

Trainer: Tryangle 

Deconnecteren en een gezonde werk-privébalans 

In een constant veranderende omgeving wordt onze balans tus-
sen onze draagkrachten en -lasten aardig op de proef gesteld. In 
deze sessie wordt het individu versterkt om te balanceren, om te 
deconnecteren van het werk.

Trainer: Alert! 

Dienend leiderschap 

In deze opleiding leer je als leidinggevende om verschillende rollen 
van leiderschap op te nemen. 

Trainer: Novare

Digitale detox: meer focus en minder digitale afleiding 
voor meer productiviteit  

Tijdens deze interactieve workshop met een evenwichtige mix van 
informatie en oefeningen, word je gemotiveerd om te sleutelen 
aan jouw digitale gewoontes. Je leert om de controle terug te 
nemen over technologie.

Trainer: Better Minds at Work

Werken na kanker

Medewerkers die meer willen weten over 
werken tijdens of na kanker vinden hulp op 
www.rentree.eu

Werkgevers die medewerkers tijdens of na 
kanker willen ondersteunen op het werk 
vinden hulp op www.kankerenwerk.be



Een positief  ‘er welzijn beleid’, focus op ‘je bent  
belangrijk voor ons’ 

In deze opleiding leer je als leidinggevende de elementen van een 
positief aanwezigheidsbeleid kennen. Er wordt dieper ingegaan 
op hoe de leidinggevende het verschil kan maken om dit beleid te 
doen slagen en absenteïsme aan te pakken. 

Trainer: Novare

Einde loopbaan: een verhaal met een happy end? 

Interactieve workshop voor medewerkers die de laatste fase 
(10/15 jaar) van hun actieve loopbaan aanvatten. Wat wil je nog 
bereiken? Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe zie je de balans werk-pri-
vé? Hoe blijf je goedgeluimd naar het werk gaan?

Trainer: Impact

Feedback please?! 

Feedback geven en krijgen is een belangrijke vaardigheid om groei 
en medewerkerstevredenheid te realiseren. Zowel voor medewer-
kers als voor leidinggevenden is het een cruciale competentie. 
Deze sessie zet in op constructief feedback geven. 

Trainer: Alert!

Hocus, pocus … focus: technieken om met meer focus 
te werken, thuis en op kantoor  

Hoe zorg je ervoor dat je zowel thuis als op kantoor met volle 
focus aan de slag kan?

Trainer: Better Minds at Work

Hoe kan je breinvriendelijk werken? Inzichten om je 
brein optimaal te benutten in een drukke omgeving 

Tijdens deze workshop schudden we iedereen wakker over hun 
(digitaal) werkgedrag en de impact daarvan op het brein.  
We geven inzichten hoe je je focus terugkrijgt en hoe  
breinvriendelijk werken de norm wordt in je organisatie.

Trainer: Better Minds at Work

Impact van inzetten op ziekteverzuim 

Workshop van een volledige dag waarbij je als management aan 
de slag gaat met alle aspecten van ziekteverzuim: analyseren, pre-
ventief beleid uitzetten, langdurige afwezigheid bekijken, aanpak 
re-integratie, ROI-berekening.  

Trainer: Track Abilities

Je loopbaan zelf in handen nemen 

In deze opleiding leer je hoe je zelf aan het stuur kan gaan staan 
van je loopbaan.

Trainer: Novare

Leer uit je comfortzone komen 

Het is belangrijk om af en toe de routine eens te doorbreken en 
jezelf uit te dagen. Zo doe je nieuwe ervaringen op en leer je beter 
omgaan met veranderingen. Op die manier werk je niet alleen aan 
je persoonlijke ontwikkeling maar vooral aan je welzijn.

Trainer: Novare

Leidinggeven in het nieuwe normaal 

Gemengd leertraject. De coronacrisis heeft velen van ons plots in 
een thuiswerksituatie gebracht. Ook in de toekomst zullen meer 
mensen thuiswerken. Hoe kunnen leidinggevenden hun mede-
werkers op de meest efficiënte en gezonde manier aansturen op 
afstand?

Trainer: Impact

ONLINE OPLEIDING

Leidinggevende danst mee in stijl: verhoog de output, 
verlaag de stress   

In deze cursus leer je hoe je de juiste middelen kan inzetten als 
leidinggevende om je team te vrijwaren van uitval door allerlei 
stressfactoren. Ja, het kan!

Trainer: In2Learning international

Maak je werk werkbaar en krijg meer gedaan door een 
betere focus 

In deze workshop leren we om het werk weer werkbaar te maken. 
We leren beter te focussen tijdens de werkuren en op die manier 
ook de stress te verminderen. 

Trainer: TWEG

Manage je efficiëntie en win tijd 

Hoe vaak krijgen we niet te horen dat er te weinig tijd is? Deze 
sessie zal je tools aanreiken om de beschikbare tijd die je hebt, te 
managen om betere resultaten te bereiken.

Trainer: Alert!

Met goesting aan het werk 

In deze training maakt elke deelnemer een eigen groei- en  
ontwikkelplan om met meer goesting naar het werk te gaan. 

Trainer: Track Abilities

Stel positief paal en perk, ook aan thuiswerk 

Thuiswerken is ‘here to stay’: na de verplichting vindt gedeeltelijk 
thuiswerken inburgering in vele bedrijven. Thuiswerken heeft 
immers vele voordelen, maar ook nadelen. Het is belangrijk om op 
een positieve wijze grenzen te durven stellen en te bewaken.

Trainer: Impact
 

Thuiswerken doe je zo! 

Voor sommigen een droom voor anderen een hel. Veel thuiswer-
kers kampen met vragen over efficiëntie en effectiviteit. In deze 
training krijg je massa’s tips en tricks om je te organiseren en om 
resultaten te bereiken. 

Trainer: Novare

Time management: hunting elephants,  
chasing rabbits, eating frogs 

De workshop geeft je een bewustwording van factoren die impact 
hebben op jouw strategisch gebruik van tijd en hoe je met kleine 
aanpassingen deze nog beter kan inzetten.

Trainer: Better Minds at Work



Gespecialiseerde jobcoaching

Ervaar je als medewerker drempels op de werkvloer 
en wil je graag ondersteuning om aan het werk 
te blijven? Informeer je over gespecialiseerde 
jobcoaching op 
www.emino.be/gespecialiseerde-jobcoaching-
ondersteuning-bij-drempels-op-de-werkvloer/

Werkgevers kunnen in bepaalde situaties beroep 
doen op job- en of taalcoaching voor nieuwe 
medewerkers  www.werkgevers.vdab.be/coaching

Als telewerken een uitdaging is 

In deze online training krijg je concrete handvaten om van tele-
werken een succes te maken.

Trainer: Emino

ONLINE OPLEIDING

De kracht van diversiteit: beter leren omgaan met  
diversiteit  

In de moderne tijd is diversiteit in het bedrijf een feit. Hoe ga je 
hier op een goede manier mee om? In deze opleiding krijg je in-
zichten en tips om vlotter om te gaan met verschillende mensen. 

Trainer: Novare

Duurzaam van diversiteit naar inclusie: diversiteit gaat 
niet alleen om kleur, toch?  

We leven in een superdiverse samenleving. Inclusie betekent dat 
iedereen welkom is en dat iedereen zichzelf mag zijn. Hiervoor 
is een open bedrijfscultuur en een mentale ommeslag op de 
werkvloer nodig.  

Trainer: In2Learning international

HSP (hoogsensitieve personen) op de werkvloer  

In deze workshop leer je meer over hoogsensitieve personen.  
Je krijgt concrete tips en tools om op de werkvloer de kracht van 
HSP voluit te benutten en de valkuilen te vermijden.   

Trainer: Emino

DIVERSITEIT OP DE WERKVLOERToxisch leiderschap: beter voorkomen dan genezen 

Leidinggevenden hebben een grote impact op het psychisch 
welzijn en de motivatie van hun medewerkers. De deelnemers 
leren hoe hun medewerkers te motiveren, signalen van stress, 
risico's op burn-out en de gevaren van toxisch leiderschap te 
herkennen. 

Trainer: Impact

Veranderingen leiden of lijden? 

Verandering is deel van het leven. Zowel in de persoonlijke 
context als in de werksituatie worden mensen geconfronteerd 
met veranderingen. In deze opleiding leer je omgaan met 
verandering en het beheersen van negatieve stress die hiermee 
gepaard gaat.

Trainer: Impact

Verbondenheid in het team boosten 

Hoe kunnen we de (negatieve) impact van werken op afstand 
op de verbondenheid in het team zo goed mogelijk inperken?

Trainer: Alert!

Welcommuniceren voor een beter welzijn 

Je goed voelen op het werk heeft alles te maken met je goed 
voelen in de groep van mensen met wie je samenwerkt. Goed 
samenwerken vraagt om een heldere, overtuigende en construc-
tieve communicatie met verschillende types van mensen. 

Trainer: Impact

Werkdrukanalyse: de 5 A’s van arbeid 

Wat kunnen medewerkers doen om in de toekomst goed om te 
gaan met werkdruk? In deze training wordt gefocust op het in 
kaart brengen en objectiveren van werkdruk en vooral hoe  
mensen er mee kunnen omgaan. 

Trainer: Alert! 

Werken aan jouw werkgeluk  

Deze workshop helpt je ontdekken hoe je je goed kan voelen in je 
job en welk verschil jij zelf kan maken.

Trainer: Tryangle

Werken in het nieuwe normaal 

Gemengd leertraject. De coronacrisis heeft ons van vandaag 
op morgen in een thuiswerksituatie geplaatst. Medewerkers en 
bedrijven geven aan dat ze in de toekomst meer gebruik wensen 
te maken van thuiswerk. Hoe op een efficiënte en gezonde manier 
thuiswerken?

Trainer: Impact

ONLINE OPLEIDING

Work-life balans: maak de balans op voor een  
optimale integratie tussen work/life  

Met de opgedane kennis uit deze interactieve workshop kan je 
jezelf de juiste vragen stellen en harmonie creëren tussen wat je 
wil in je professioneel leven en wat je wil in je persoonlijk leven.

Trainer: Better Minds at Work

Zinvol aan het werk blijven? Het kan! 

Hoe kan je een plan voor meer werkbaar werk in je bedrijf op-
zetten? Hoe kan je als medewerker nadenken over manieren om 
langer zinvol aan het werk te blijven?   

Trainer: Triangis, coaching & training solutions



Talenten benutten in een divers team 

De diverse werkvloer is een feit. Voor jou als leidinggevende of 
collega is het soms wel een uitdaging dat iedereen zich thuis voelt 
in het team en dat alle talenten ten volle benut worden. Deze 
opleiding geeft je hier handvaten voor. 

Trainer: Novare

Verschillende generaties op de werkvloer  

Mensen van verschillende leeftijden hebben vaak verankerde 
opvattingen over elkaar. In deze workshop brengen we werkne-
mers van verschillende generaties samen om die opvattingen naar 
boven te halen en positief te confronteren.

Trainer: TWEG

Verschillende generaties op de werkvloer: samenwer-
ken in opperste comfort 

In deze sessie ontdekken we de kernwoorden van alle generaties 
die vandaag actief zijn op de werkvloer. We leren hen beter ken-
nen, ontdekken elkaars taal en zoomen in op generatie- 
gebonden noden en wensen. 

Trainer: Tryangle

First Aid Communication Tool 

Communiceren met je anderstalige collega’s 
wordt een pak eenvoudiger met de FACT app. 
Download deze gratis op je smartphone en krijg 
toegang tot een digitaal beeldwoordenboek. 

Taalboost

Geef je communicatie een boost. Investeer in 
technologische ondersteuning van een taalrijke 
werkvloer via www.emino.be/taalboost

Toolbox diverse teams

Wil je als HR-medewerker of leidinggevende 
inspiratie opdoen om aan meer samenhang 
binnen een divers team te werken? Raadpleeg de 
toolbox diversiteit op www.inclusiveatwork.be

Neurodiversiteit: anders dan je denkt 

Neurodiversiteit komt alsmaar meer op de voorgrond in het 
bedrijfsleven. Hoe ga je als leidinggevende of HR-medewerker om 
met deze diversiteit op de werkvloer? 

Trainer: Emino

Omgaan met racisme en discriminatie op de werkvloer

In deze opleiding leer je discriminatie en racisme herkennen en 
leer je hoe je er op een gepaste manier op kan reageren. 

Trainer: Novare

Out of the box 

Etnisch-culturele verschillen dwingen vaak tot hokjesdenken. 
Tijdens deze opleiding breken we hokjes open en zoeken we naar 
verbinding. We zijn niet blind voor de uitdagingen die diversiteit 
met zich meebrengt, maar focussen op mogelijkheden en kansen. 

Trainer: Alert!

Praktisch aan de slag met autisme op de werkvloer  

Deze opleiding zal je kennis over autisme vergroten en je hand-
vaten en tools aanreiken zodat je weet hoe je met autisme kan 
omgaan.

Trainer: Emino
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Contacteer jouw adviseur!

Adviseur welzijn op het werk

Ils Stevens 

 � ils.stevens@alimento.be

 � 0476 91 08 42

Dossierbeheerders welzijn op het werk

Véronique Vellemans

 � veronique.vellemans@alimento.be

 � 02 528 89 41

Monique De Witte

 � monique.de.witte@alimento.be

 � 02 528 89 39 

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


