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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.



Ons 
opleidingsaanbod

INTERNE TRANSPORTMIDDELEN

TRANSPORT

Interne transportmiddelen: heftruck, reachtruck, 
elektrotranspallet, orderpicktruck, stapelaar,  
hoogtewerker ...

Initiatie in efficiënt en veilig behandelen, transporteren, laden, 
lossen en opslaan. De focus ligt in deze opleiding op onge-
vallenpreventie, schadebeheersing en kostenreductie.

Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties 
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Magazijnmedewerker intern transport

Vijf dagen praktijkgerichte opleiding om veilig en correct om 
te gaan met alle mogelijke dragers en transportmiddelen (van 
vorkheftruck over reachtruck tot stapelaars). Alle facetten van 
een veilige werkomgeving worden belicht. 

De Nestor - datum en locatie nog te bepalen.

Rijbewijs C

Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige  
theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het  rij-
bewijs C te behalen voor het vervoer van zaken met een  massa 
van meer dan 7.500 kg.

Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Transportmanagement en distributie

Inzicht in de nieuwe technieken en praktische oplossingen van 
transportoptimalisatie.

Zelco Logistics: online (4 dagen: 14/9, 21/9, 28/9 en 5/10)

Basisopleiding Incoterms 2020

Optimaal gebruik van Incoterms (internationale handelsvoor-
waarden) voor iedereen die betrokken is bij transport en logis-
tiek, import en export, verzending en klantenservice.

BCCL: Nazareth (18/10)

Douane & accijnzen 

Verwerf een volledig inzicht in de rol van de voorraden en in 
de diverse methodes voor het bestellen van producten of het 
aansturen van productie. We gaan op zoek naar het optimaal 
evenwicht tussen klantenservice en kost van de voorraden.

Zelco Logistics: online (5 workshops: 16/11, 23/11, 30/11, 07/12 
en 14/12)

Basisopleiding accijnzen

In deze opleiding wordt een overzicht gegeven van de basis-
beginselen inzake accijnzen, en wordt gekeken naar een aantal 
belangrijke aspecten zoals het verkeer onder de schorsingsregeling, 
informatie mbt heersende tarieven, vrijstellingsgraden, etc. 

BCCL: Sint-Niklaas (2 dagen: 8/11 en 15/11) 

Rijbewijs CE

Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige 
theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het 
rijbewijs CE te behalen. Hierna mag de (toekomstige) chauffeur 
een voertuig C met aanhangwagen besturen.

Deze opleiding wordt gegeven in een veertigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Nascholing vakbekwaamheid

Chauffeurs moeten zich permanent bijscholen. Iedere bestuur-
der moet elke 5 jaar minstens 35 kredieturen behalen om de 
code nascholing op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Deze opleiding wordt gegeven in een zeventigtal locaties  
doorheen Vlaanderen. Ga naar www.alimento.be/logistiek

Basisopleiding douane

Overzicht van de basisbeginselen inzake accijnzen, belangrijke 
aspecten zoals het verkeer onder de schorsingsregeling (EMCS), 
informatie met betrekking tot heersende tarieven, vrijstellingsgron-
den enz.

BCCL: Sint-Niklaas (3 dagen: 10/10, 18/10 en 25/10) 

Douaneformaliteiten: update 2022

De douanewetgeving is een materie die constant wijzigt.  
Inzicht in de gevolgen van de Brexit, het in werking treden van 
nieuwe vrijhandelsakkoorden en een overzicht van thema’s 
 waarvan ondernemingen op de hoogte moeten zijn.

BCCL: Sint-Niklaas (04/10 (nm))

NIEUWE OPLEIDING



MAGAZIJN EN LOGISTIEK

Basisopleiding logistiek 
Deze cursus wil de basis van logistiek uiteenzetten, met zicht op 
een aantal operationele aspecten van logistiek maar ook de sa-
menhang tussen logistieke beslissingen en werkdomeinen. Zowat 
alle gangbare concepten worden overschouwd, een aantal worden 
sterk uitgediept.

BCLL: Sint-Niklaas (2 dagen: 7/11 en 14/11)

Basisopleiding magazijnbeheer

Verwerf inzicht in het ontwerpen, het functioneren, het aanstu-
ren en het beheren van het magazijn. De digitale of klassikale 

workshops zijn erg praktijkgericht en stimuleren interacties tussen 

de docent en de klasgenoten. 

Zelco Logistics: online (5 dagen: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 en 
13/10); online (5 dagen: 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 en 21/12)

Ladingbeveiliging voor magazijnmedewerkers

Deze opleiding is gericht op magazijnmedewerkers die instaan 
voor het correct laden van vrachtwagens en meer wil weten over 
het zekeren van lading en de wettelijke verplichtingen.

De Nestor - datum en locatie nog te bepalen.

Oorsprongscertificaten: de oorsprong van goederen 
met zijn commerciële en fiscale impact

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument 
wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen. De opleiding 
vertrekt vanuit het wetgevend kader, met cases en dossiers uit 
de praktijk van de docent en deelnemers.

BCCL: Nazareth (22/11)

Service Level Agreements in transport: aandachts-
punten voor uw overeenkomst met uw transporteur

Deze opleiding is gericht naar medewerkers en leidinggevenden 
die dagelijks te maken hebben met internationaal transport van 
goederen en die service level agreements willen implementeren en 
beheren of hun huidige systeem willen toetsen aan de kennis en 
ervaring van de docent.

BCCL: Nazareth (15/11) 

De link tussen douane en btw: verhouding tussen de 
te vervullen btw- en douaneformaliteiten

Op het vlak van invoer en uitvoer zijn btw en douane onlosma-
kelijk met elkaar verweven. Het is dus van cruciaal belang de 
formaliteiten en verplichtingen vanuit beide perspectieven te 
bekijken, en te vervullen, om tot een kwalitatieve en regelmatige 
afhandeling van grensoverschrijdende (niet-EU) transacties te 
komen.

BCCL: Sint-Niklaas (13/10)

Praktische toelichting voor het succesvol opmaken, 
indienen en opvolgen van douaneaangiften

Deze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) 
opmaken van douaneaangiften. Hierbij wordt aandacht besteed 
aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten 
voorkomen en de bijhorende documenten.

BCCL: Nazareth (6/10)

Het CMR-verdrag en het CMR-vervoersdocument  
onder de loep

Via een interactieve opleiding leer je de basisconcepten van 
een correct ingevulde vrachtbrief. Zo vermijd je discussies over 
aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden, …, en de 
daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten.

BCCL: Nazareth (17/11)

Beheer van transportdocumenten internationale  
handel: een grondigere kennis en een flexibeler  
beheer van documenten

Slecht ingevulde documenten leiden tot vertragingen aan de gren-
zen, ontevreden klanten en nog veel meer. Met deze opleiding krijg 
je inzicht in deze complexe informatie en in je goederenstroom.

BCCL: Nazareth (2 dagen: 29/09 en 6/10)

Efficiënt voorraadbeheer en optimalisatie
Verwerf een grondig inzicht in de rol van voorraden en besteltech-
nieken om de voorraden en de servicegraad te optimaliseren. Wat 
zijn de ideale voorraadniveaus en hoe vinden we een optimaal 
evenwicht tussen kost en beschikbaarheid? 

Zelco Logistics: online (5 dagen: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 en 11/10); 
Sint-Niklaas (2 dagen: 22/11 en 29/11); online (5 dagen: 24/11, 1/12, 
8/12, 15/12 en 22/12)

Transportmanagement en distributie 

Deze opleiding is toegespitst op transportmanagement dat 
voornamelijk wordt uitbesteed. Welke factoren en tendensen 
beïnvloeden de kosten en de servicegraad van het transport?  
Hoe sturen we partners aan?  

Zelco Logistics: online (4 dagen: 14/09, 21/09, 28/09 en 05/10)

Lean productiemanagement

Wanneer, wat en hoeveel produceren? Wat is de ideale produc-
tieplanning? Ontdek de verschillende facetten van productieplan-
ning, de planningstechnieken en hoe je deze kan optimaliseren. 
Deze masterclass biedt concrete antwoorden op al uw vragen.

Zelco Logistics: online (5 dagen: 12/10, 19/10, 26/10, 2/11  
en 9/11)



V
.U

.: 
H

en
k 

D
ej

o
n

ck
h

ee
re

, A
lim

en
to

 | 
IP

V
 v

zw
 -

 B
irm

in
gh

am
st

ra
at

 2
2

5
 -

 1
0

70
 A

n
d

er
le

ch
t 

- 
0

2
/5

2
 8

8
 9

3
0

 -
 0

4
4

2
.9

73
.3

6
3

 -
 R

P
R

 B
ru

ss
el

 -
 w

w
w

.a
lim

en
to

.b
e

Contacteer jouw adviseur!

Adviseur logistiek

Tom De Cock 

 � tom.de.cock@alimento.be

 � 0474 575 846

Dossierbeheerder logistiek

Lindsay Adam

 � lindsay.adam@alimento.be

 � 02 528 89 82 

Wat kunnen we voor je doen?
Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. 

 � Vind je een opleiding niet terug? 

 � Wil je een opleiding voor een hele groep werknemers 
organiseren?

Contacteer ons, onze medewerkers helpen je verder.

Raadpleeg het volledige opleidingsaanbod op 

www.alimento.be/opleidingen

Alle erkende lesgevers vind je op 

www.alimento.be/lesgevers


