
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.

Uw adviseur
Tom De Cock
0473 65 42 68
tom.de.cock@alimento.be

Praktische info en inschrijvingen
Lindsay Adam
02 528 89 82
lindsay.adam@alimento.be

Version en français sur demande : 02 528 89 50

Alimento-IPV vzw – Birminghamstraat 225 – 1070 Anderlecht –  02 528 89 30 – info@alimento.be

Bekijk ook onze 
andere opleidingen
Op www.alimento.be vind je opleidingen  
uit diverse rubrieken:

 � Arbeidsveiligheid en ergonomie

 � Commerciële en financiële vaardigheden

 � Informatica

 � Logistiek

 � Milieu

 � Persoonlijke vaardigheden

 � Talen 

 � Techniek, onderhoud en productie

 � Voedingstechnologie

 � Voedselveiligheid en kwaliteit

 � Welzijn op het werk

Alimento ondersteunt 
je personeels- en 
organisatiebeleid
Je kent onze opleidingen al. Maar ken je ook  
ons personeels- en organisatieadvies?

 � Grondige analyses om op verder te bouwen: 

• HR-scan
• Organisatiescan 
• Ergonomiescan

 � Adviesdossiers ‘opleiden en leren’ met externe 
ondersteuning voor je HR-trajecten

 � Instroomprojecten voor de zoektocht naar  
opgeleide werknemers

 � Hulp bij ontslag en herstructurering

 � Netwerk voor ervaringsuitwisseling

 � Tools om zelf mee aan de slag te gaan

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

1ste semester 2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie
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INTERNE TRANSPORTMIDDELEN 

Interne transportmiddelen: heftruck, reachtruck, 

elektrotranspallet, orderpicktruck, stapelaar, 

hoogtewerker, ... 
 
Doelgroep 

Alle personen die een heftruck, reachtruck, ... moeten 
besturen: 
• onervaren beginnende chauffeurs 
• gelegenheidschauffeurs 
• ervaren chauffeurs die nood hebben aan een 

heropfrissing van hun theoretische kennis, 
veiligheidsprincipes of praktische vaardigheden 

• chauffeurs met een attest waarvan de 
geldigheidsduur verstreken is 

 
Doelstelling 

Deze opleiding bezorgt aan de (toekomstige) chauffeur 
de nodige kennis en vaardigheden om veilig te rijden 
met een heftruck, reachtruck, ...: het rijden en 
manoeuvreren, het vastnemen, transporteren, 
neerzetten en stapelen van een last, enz. 
 
De bestuurders worden opgeleid met als doel: 
• veiliger leren rijden om zowel lichamelijke als 

materiële schade te beperken (veiligheidsfunctie) 
• evenwicht vinden tussen het veilige rijgedrag en de 

productiviteit (rendement) 
• een langere levensduur van materieel te 

bewerkstelligen en schade aan de vracht te 
vermijden (economie). 

 
Methode 

Naast de theorie ligt de nadruk op het ervaringsgewijs 
leren rijden . Voor chauffeurs met ervaring ligt de 
nadruk op een heropfrissing van de reeds opgedane 
kennis. 
 
Benodigdheden 

Veiligheidsschoenen zijn verplicht, werkkledij is 
aangeraden. 
 

Inhoud 

• Theoretische inhoud 
- wetgeving 
- technische begrippen van de truck 
- bouw van de truck 
- preventief onderhoud 
- laaddiagram 
- veiligheidsregels voor het gebruik van de truck 
- stabiliteit van de truck 

• Praktische inhoud 
- dagelijkse controle van de truck 
- bedienen van de truck 
- transportroute 
- toepassing van de veiligheids- en verkeersregels 
- stapelen, lossen en laden van de last 

 
Duur van de opleiding 

De duur van de opleiding is afhankelijk van de 
ervaring, kennis en vaardigheden van de chauffeur, 
alsook van de specificiteit van het toestel waarvoor de 
chauffeur een opleiding volgt. De exacte duur van de 
opleiding dient bijgevolg steeds te worden bepaald in 
samenspraak met de lesgever. 
 
Praktische organisatie 

Het bedrijf: 
• schrijft zich in bij de lesgever 
• meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en 

annulaties aan de lesgever. Eventuele 
annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf. 

 
De data waarop de opleidingen plaatsvinden, worden 
bepaald in onderling overleg tussen de lesgever en het 
bedrijf. 
• Indien de opleiding gericht is naar een zeer 

specifieke opleidingsvraag, wordt de opleiding 
beschouwd als een opleiding op maat.

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Ramsel 
Zulte 

BLITS nv Diane Van Roosendael - 016 57 11 47 
info@blitsnv.be  
www.blitsnv.be 

48474 

Antwerpen 
Sint-Denijs-Westrem 

Furbo Training & Consulting 
BVBA 

Sonja Verburgh - Marcella De Leest - 03 470 
28 28 - 03 457 36 28 

sonja.verburgh@furbo.be - 
marcella.deleest@furbo.be  

www.furbo.be 

48475 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Erpe Mere 
Genk 

Herentals 
Roeselare 

Training Solutions Sandra Vande Maele - 053 21 69 27 
training@trainingsolutions.be 

www.trainingsolutions.be 

48480 

Evergem 
Tessenderlo 

Vilvoorde 

@thetys Jeroen Jansen - 02 253 85 11 
jeroen.jansen@athetys.eu  

www.athetys.eu 

48481 

Geel De Coninck M&O Bvba Dirk Bulens - 014 40 47 42 
d.bulens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

48483 

Anderlecht 
Drongen 

 

Sios bvba Lieven Verhofsté - 09 220 93 85 
lieven.verhofste@sios.be  

www.sios.be 

48486 

Deurne Allift Michielsens NV Christian Dory - 03 360 99 77 
christian.d@allift.be  

www.allift.com 

48487 

Kontich 
Opglabbeek 

LOGIS Patrick Vrancken - 0498 297 978 
patrick.vrancken@logis-

opleidingscentrum.be  
www.logis-opleidingscentrum.be 

52518 

Houthalen 
Turnhout 

 

Noa Trainings Ingrid Nys - 014 39 01 13 
I_nys@noatrainings.be  

www.noatrainings.be 

54288 

Herentals Descon Denise De Bondt - 014 84 00 55 
denise.de.bondt@descon.be  

www.descon.be 

57468 

Desteldonk Quality Control Kurt Laurier - 09 219 98 00 
kurt.laurier@quality-control.be  

www.quality-control.be 

58706 

Antwerpen 
Beveren 
Brussel 

Dendermonde 
Ham 

Heusden-Zolder 
Gent 

Mechelen 
Turnhout 

Roeselare 

Atrium bvba Pablo Coosemans - 0477 845 410 
pablo@atriumopleidingen.be 

www.atriumbvba.be 

59623 

Waregem DK RENTAL Lieve Lorrez - 056 62 26 22 
lieve.lorrez@dkrental.be  

www.dkrental.be 

60718 

Machelen DK RENTAL Ann Leemans - 02 247 00 50 
ann.leemans@dkrental.be  

www.dkrental.be 

60719 

Asse G4S Training Services nv Boudewijn Van De Vijver - 02 451 62 06 
Boudewijn.VanDeVijver@be.g4s.com 

www.g4s.be 

63369 

Harelbeke 
Marke 

Oostakker 
Roeselare 

BTV Academy Jos Nuytens - 056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

67214 

Wetteren Heli Safety Academy Lindsay Vercruyssen - 0497 419 313 
lindsay.vercruyssen@heli.be  

www.heli.be 

71028 

Rekkem VDAB Rekkem Magda Kusters - 056 43 20 52 
magda.kusters@vdab.be  

www.vdab.be 

76419 

Oostende VDAB Oostende Annick Van Hyfte - 059 55 19 71 
annick.vanhyfte@vdab.be  

www.vdab.be 

78726 

Brugge 
Kortrijjk 

Roeselare 

SBM opleidingen Caroline Scherpereel - 0497 582 968 
caroline.scherpereel@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

78727 

Mol 
Schoten 

HUMAT Annelies Keemink - 0474 269 263 
humat@veiligheidsopleidingen.be 

www.humat.be 

79313 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge Topper Am Bvba Frédérique Töpper - 050 33 12 20 
rijschool@topper.be  

www.topper.be 

80641 

Roeselare PRAXIS Gaelle Sustronck - 0491 180 180 
gaelle.sustronck@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

82463 

Antwerpen Job & Coach Katrien Troch - 0473 661 982 
info@jobencoach.com  
www.jobencoach.com 

82465 

 Mariakerke (Gent) Tcz De Nestor Hervé Buisset - 09 375 31 69 
herve.buisset@tczdenestor.be 

www.tczdenestor.be 

84645 

Waregem 
 

TVH Parts nv Liv Huysentruyt - 056 43 44 38 
training@tvh.com  

wwww.tvh.com 

85246 

Roeselare PCLT vzw Geert Chys - Lieve Van Moorleghem - 
geert.chys@pclt.be - 

lieve.van.moorleghem@pclt.be  
www.pclt.be 

101033 

Waasland NITRA Rudi Pauwels - 0473 90 77 74 
rudi@nitra.be  
www.nitra.be 

102523 

Antwerpen 
Vilvoorde 

Vinçotte Academy nv Ingrid Boogmans - 03 221 86 18 
iboogmans@vincotte.be  

www.vincotte.com 

107466 

Roeselare ROC BVBA Ilse Verthe - 0483 014 062 
ilse.verthe@cvoroeselare.be 

www.cvoroeselare.be 

115823 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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TRANSPORT 

Rijbewijs C 
 
Doelgroep 

Iedere werknemer die een rijbewijs C nodig heeft om 
zijn functie te kunnen uitvoeren. 
Het rijbewijs C is vereist voor alle bestuurders van 
voertuigen met een maximale toegelaten massa van 
minstens 3500 kg. Dit rijbewijs laat tevens toe een 
aanhangwagen met een maximale toegelaten massa 
tot 750 kg te trekken. 
 
Doelstelling 

De Europese richtlijn 2003/59 betreffende 
vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs werd 
omgezet in de nationale wetgeving die in voege treedt 
op 10/09/2009. Dit houdt in dat elke chauffeur die 
professioneel bezig is met personen- of 
goederenvervoer (waarbij het vervoer de voornaamste 
activiteit is van de chauffeur) houder moet zijn van de 
zogenaamde vakbekwaamheid, naast het vereiste 
rijbewijs C. De bedoeling van de vakbekwaamheid is 
een kwaliteitsniveau te creëren binnen het beroep, niet 
enkel via een examen voor de toegang tot het beroep 
(basiskwalificatie), maar tevens via continue opleiding 
tijdens de uitoefening van het beroep (nascholing – zie 
verder). 
Vanzelfsprekend heeft dit consequenties naar de 
organisatie van de opleidingen rijbewijs C. Naast de 
gebruikelijke examens voor het behalen van het 
rijbewijs, zal een nieuwe kandidaat-chauffeur nu ook 
moeten slagen voor een examen basiskwalificatie. De 
examens basiskwalificatie bestaan uit drie theorie- en 
drie praktijkexamens, die kunnen worden 
gecombineerd met de examens voor het behalen van 
het rijbewijs. 
 
Deze opleiding bezorgt aan de (toekomstige) chauffeur 
de nodige theoretische en praktische kennis en 
vaardigheden om het rijbewijs C te behalen. 
 

Voorwaarden 

• de cursist moet voldoende Nederlands kunnen lezen 
en begrijpen om te kunnen slagen in het theoretische 
examen 

• de cursist moet minstens 18 jaar oud zijn 
• de cursist moet houder van minstens een rijbewijs B 

zijn 
• de cursist moet vooraf met succes een verplicht 

gezondheidsonderzoek (incl. oogonderzoek) 
ondergaan via de arbeidsgeneesheer of de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid 

 
Inhoud 

• Theorie en voorbereiding op het theoretische examen 
- verkeersreglementering en wegcode 
- wetgeving op rij- en rusttijden en tachograaf 
- preventief rijgedrag 
- technische en mechanische begrippen van de 

truck 
• Praktijk 

- controle van de truck 
- correcte bediening van de truck en manoeuvers 
- rijden op de openbare weg 
- economisch en rendabel rijgedrag 

 
Duur van de opleiding 

• De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en 
een praktisch gedeelte. Wat het theoretisch gedeelte 
betreft, is de cursist niet verplicht opleiding te volgen 
alvorens het theoretisch examen af te leggen. Dit 
theoretisch examen mag worden afgelegd in een 
examencentrum naar keuze. 

• Het praktisch rijexamen wordt voorzien na een 
verplicht praktisch opleidingsgedeelte (min. 8 u). 

• De exacte duur van het theoretisch en praktisch 
opleidingsgedeelte verschilt naargelang het 
opleidingscentrum. 

• Gezien de invoering van de basiskwalificatie, zal de 
examenduur gevoelig toenemen. Naast het 
gebruikelijke examen voor het behalen van het 
rijbewijs moet de cursist nu tevens bijkomend drie 
theoretische en drie praktische examens afleggen.
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OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 750 EUR per persoon per 
opleiding. Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalst 
Alken 

Antwerpen 
Brugge 

Eeklo 
Gent 

Geraardsbergen 
Sint-Niklaas 

Vilvoorde 

VAB Rijscholen Wim Ketels - 03 780 30 30 
Wim.ketels@vabrijschool.be 

www.rijscholen.be 

48489 

 Leuven Rijschool Mercator Vanessa Huygen - 016 44 08 08 
vanessa@rijschoolmercator.be 

www.rijschoolmercator.be 

48984 

Bree Rijschool Loos Anita Fransen - 089 46 14 87 
jacky.loos@rijschoolloos.be 

www.rijschoolloos.be 

48985 

Brugge 
Heist 

Knesselare 
Knokke 

Topper Am Bvba Frédérique Töpper - 050 33 12 20 
rijschool@topper.be  

www.topper.be 

48986 

Merelbeke Rijschool Merelbeke Chantal De Keuster - 09 230 31 33 
chantal@rijschoolmerelbeke.be 

www.rijschoolmerelbeke.be 

48988 

Dendermonde Rijschool Traffix Sofie Cooreman - 052 21 37 94 
info@rijschooltraffix.be 
www.rijschooltraffix.be 

48989 

Meise Rijschool Traffix Caroline Staels - Luc Van Bogaert - 
info@rijschooltraffix.be - 

info@rijschooltraffix.be 
www.rijschooltraffix.be 

48991 

Lommel 
Meerhout 
Overpelt 

Autorijschool Hendriks NV Sabine Eben - 011 80 98 81 
sabine.eben@hendriks.be  

www.hendriks.be 

48992 

Geel Geelse Rijschool André Hofkens - 014 59 27 87 
info@geelserijschool.be 
www.geelserijschool.be 

48993 

Aarschot Rijschool De Demer Hans Smedts - 016 56 76 55 
dedemer@dedemer.be  

www.dedemer.be 

48994 

Brugge 
Hasselt 

Voc smart & Efficient Driving Frederik Willemyns - 050 31 58 66 
frederik@voc-brugge.be  

www.voc-brugge.be 

79307 

Genk Autorijschool Hendriks J&L Linda Hendriks - 089 35 83 89 
info@rijschoolhendriks.be 
www.rijschoolhendriks.be 

81085 

Ingelmunster 
Kortrijk 

Roeselare 

VTIR Rijschool Marc Van Herrewegen - 0473 676 635 
marc.vanherrewegen@rijschool-vtir.be 

www.rijschool-vtir.be 

89590 

Gullegem 
Kortrijk 

 

KORTRIJKSE RIJSCHOOL Regnier Bultinck - 056 21 60 80 
info@kortrijkserijschool.be 
www.kortrijkserijschool.be 

107711 

Antwerpen 
Kapellen 

Mechelen 
Merksem 

Mortsel 
 

Merksemse Rijschool NV Rudy De Winne –  
03 645 66 55 - 0478 812 894 

rudy@merksemserijschool.be 
www.merksemserijschool.be 

114966 
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Rijbewijs CE 
 
Doelgroep 

Iedere werknemer die een rijbewijs CE nodig heeft om 
zijn functie te kunnen uitvoeren. 
Het rijbewijs CE is vereist als je als houder van een 
rijbewijs C een voertuig van de categorie C met een 
aanhangwagen met een maximale toegelaten massa 
van meer dan 750 kg wil besturen. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding bezorgt aan de (toekomstige) chauffeur 
de nodige (theoretische en) praktische kennis en 
vaardigheden om het rijbewijs CE te behalen. Hierdoor 
mag de (toekomstige) chauffeur een voertuig C met 
een aanhangwagen besturen. 
Net zoals bij rijbewijs C moet de chauffeur zich 
permanent bijscholen via de nascholing in het kader 
van de vakbekwaamheid (zie verder). 
 
Voorwaarden 

• de cursist moet minstens 18 jaar oud zijn, indien hij 
een rijbewijs C heeft behaald na 09/09/09. Zoniet 
geldt de minimumleeftijd van 21 jaar. 

• de cursist moet houder van een rijbewijs C zijn, en 
moet beschikken over de basiskwalificatie (behalve 
voor de cursisten die het rijbewijs C behaalden voor 
09/09/09. Zij worden al vakbekwaam geacht). 

• de cursist moet beschikken over een nog geldig 
medisch attest (geldigheidsduur = 5 jaar) 

 

Inhoud 

• Praktijk: 
- controle van de truck 
- bedienen van de truck 
- rijden op de openbare weg 
- speciale aandacht voor het bochtenwerk, het 

manoeuvreren, de belading en het rendabel en 
economisch rijden 

 
Duur van de opleiding 

Een opfrissingsopleiding theorie wordt aangeraden, 
maar is niet verplicht. De cursist moet geen bijkomend 
theorie-examen afleggen. 
Er is wel een praktisch opleidingsgedeelte (min. 8 uur) 
voorzien, waarna een praktisch rijexamen is voorzien. 
De exacte duur van het theoretisch en praktisch 
opleidingsgedeelte verschilt naargelang het 
opleidingscentrum.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 750 EUR per persoon per 
opleiding. Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalst 
Alken 

Antwerpen 
Brugge 

Eeklo 
Sint-Niklaas 

Vilvoorde 

VAB Rijscholen Wim Ketels - 03 780 30 30 
Wim.ketels@vabrijschool.be 

www.rijscholen.be 

48492 

 Leuven Rijschool Mercator Vanessa Huygen - 016 44 08 08 
vanessa@rijschoolmercator.be 

www.rijschoolmercator.be 

48996 

Bree Rijschool Loos Anita Fransen - 089 46 14 87 
jacky.loos@rijschoolloos.be 

www.rijschoolloos.be 

48997 

Brugge 
Heist 

Knesselare 
Knokke 

Topper Am Bvba Frédérique Töpper - 050 33 12 20 
rijschool@topper.be  

www.topper.be 

48998 

Kortrijk 
Roeselare 
Zottegem 

Rijscholen Lust NV Isabelle Cailliau - La-Toya Vannieuwenhuyse 
- 051 20 09 48 - 0474 83 89 36 

info@rijscholenlust.be - 
latoya@rijscholenlust.be 

www.opleidingscentrumlust.be 

48999 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Merelbeke Rijschool Merelbeke Chantal De Keuster - 09 230 31 33 
chantal@rijschoolmerelbeke.be 

www.rijschoolmerelbeke.be 

49000 

Dendermonde Rijschool Traffix Sofie Cooreman - 052 21 37 94 
info@rijschooltraffix.be 
www.rijschooltraffix.be 

49001 

Meise Rijschool Traffix Caroline Staels - Luc Van Bogaert - 
info@rijschooltraffix.be - 

info@rijschooltraffix.be 
www.rijschooltraffix.be 

49002 

Lommel 
Meerhout 
Overpelt 

Autorijschool Hendriks NV Sabine Eben - 011 80 98 81 
sabine.eben@hendriks.be  

www.hendriks.be 

49003 

Geel Geelse Rijschool André Hofkens - 014 59 27 87 
info@geelserijschool.be 
www.geelserijschool.be 

49015 

Aarschot Rijschool De Demer Hans Smedts - 016 56 76 55 
dedemer@dedemer.be  

www.dedemer.be 

49016 

Brugge 
Hasselt 

Voc smart & Efficient Driving Frederik Willemyns - 050 31 58 66 
frederik@voc-brugge.be  

www.voc-brugge.be 

79308 

Genk Autorijschool Hendriks J&L Linda Hendriks - 089 35 83 89 
info@rijschoolhendriks.be 
www.rijschoolhendriks.be 

81084 

Ingelmunster 
Kortrijk 

Roeselare 

VTIR Rijschool Marc Van Herrewegen - 0473 676 635 
marc.vanherrewegen@rijschool-vtir.be 

www.rijschool-vtir.be 

89592 

Gullegem 
Kortrijk 

 

KORTRIJKSE RIJSCHOOL Regnier Bultinck - 056 21 60 80 
info@kortrijkserijschool.be 
www.kortrijkserijschool.be 

107712 

Antwerpen 
Kapellen 

Mechelen 
Merksem 

Mortsel 
 

Merksemse Rijschool NV Rudy De Winne –  
03 645 66 55 - 0478 812 894 

rudy@merksemserijschool.be 
www.merksemserijschool.be 

114968 
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Nascholing vakbekwaamheid 
 
Doelgroep 

Iedere werknemer die een rijbewijs C / CE nodig heeft 
om zijn functie te kunnen uitvoeren. In het kader van 
de Europese richtlijn 2003/59 betreffende 
vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs moet elke 
chauffeur die professioneel bezig is met personen- of 
goederenvervoer (waarbij het vervoer de voornaamste 
activiteit is van de chauffeur) houder moet zijn van de 
zogenaamde vakbekwaamheid, naast het vereiste 
rijbewijs C. De bedoeling van de vakbekwaamheid is 
een kwaliteitsniveau te creëren binnen het beroep, niet 
enkel via een examen voor de toegang tot het beroep 
(basiskwalificatie), maar tevens via nascholing 
(continue opleiding tijdens de uitoefening van het 
beroep). 
 
Doelstelling 

In het kader van de vakbekwaamheid moeten de 
huidige chauffeurs zich permanent bijscholen. Iedere 
bestuurder moet ten laatste tegen 09/09/2016 35u 
nascholing volgen om de geldigheid van het rijbewijs 
met 5 jaar te verlengen. Nadien dient de chauffeur elke 
5 jaar het totaal van 35 kredieturen te behalen om de 
code nascholing op het rijbewijs te kunnen laten 
vermelden. 
 
Inhoud 

Momenteel zijn reeds verschillende opleidingsmodules 
erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
• Ladingzekering 
• Rij- en rusttijden / Analoge en digitale tachograaf 
• Eco-driving 

• Hoffelijk en defensief rijden met de vrachtwagen 
• Milieuvriendelijk rijden met de vrachtwagen 
• Het gebruik van laad- en losmiddelen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
• EHBO 
• Goederen veilig laden en vervoeren 
• Goede gezondheid en preventie fysieke risico’s 

(heffen en tillen) 
• Noodsituaties en ongevalaangifte 
• Het chauffeursimago = het bedrijfsimago. Het 

economisch transportklimaat 
 
! Aangezien niet alle opleidingspartners alle 
bovenvermelde opleidingsmodules aanbieden, is het 
aangewezen rechtstreeks contact op te nemen met uw 
opleidingspartner! 
 
Duur van de opleiding 

Iedere opleidingsmodule neemt 1 opleidingsdag in 
beslag. 
 
Praktische organisatie 

Het bedrijf: 
• schrijft zich in bij de lesgever 
• meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en 

annulaties aan de lesgever. Eventuele 
annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf. 

De data waarop de opleidingen plaatsvinden, worden 
bepaald in onderling overleg tussen de lesgever en het 
bedrijf. 
Indien de opleiding gericht is naar een zeer specifieke 
opleidingsvraag, wordt de opleiding beschouwd als 
een opleiding op maat.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aalst 
Alken 

Antwerpen 
Brugge 

Eeklo 
Sint-Niklaas 

Vilvoorde 

VAB Rijscholen Wim Ketels - 03/780.30.30 
Wim.ketels@vabrijschool.be 

www.rijscholen.be 

48972 

 Kortrijk 
Roeselare 
Zottegem 

Rijscholen Lust NV Isabelle Cailliau - La-Toya Vannieuwenhuyse 
- 051/20.09.48 - 0474/83 89 36 

info@rijscholenlust.be - 
Latoya@rijscholenlust.be 

www.opleidingscentrumlust.be 

49036 

Aarschot Rijschool De Demer Hans Smedts - 016 56 76 55 
dedemer@dedemer.be  

www.dedemer.be 

49041 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Geel De Coninck M&O Bvba Dirk Bulens - 014 40 47 42 
d.bulens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

49042 

Brugge 
Kortrijk 

Roeselare 

SBM opleidingen Caroline Scherpereel - 0497/58 29 68 
caroline.scherpereel@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

49043 

Antwerpen 
Asse 
Ham 

Hasselt 
Heusen-Zolder 

Merelbeke 

Atrium bvba Pablo Coosemans - 0477 845 410 
pablo@atriumopleidingen.be 

www.atriumbvba.be 

49046 

locatie in functie van 
aanvraag 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert - 09 377 47 31 
info@zelco.be  
www.zelco.be 

49047 

Oostende 
Peer 

Edco Assist Frank Van Langendonck - 0495 220 716 
info@edco-assist.eu  
www.edco-assist.eu 

49056 

locatie in functie van 
aanvraag 

Drivolution Jan De Strooper - Patrick Willems - 0495 161 
214 - 0474 605 957 

jan.de.strooper@drivolution.be - 
patrick.willems@drivolution.be 

www.drivolution.be 

52520 

Houthalen 
Turnhout 

 

Noa Trainings Ingrid Nys - 014 39 01 13 
I_nys@noatrainings.be  

www.noatrainings.be 

54287 

Aalst 
Genk 

Herentals 
 Roeselare 

Training Solutions Sandra Vande Maele - 053 21 69 27 
training@trainingsolutions.be 

www.trainingsolutions.be 

54752 

Ruddervoorde Global Logistic Consultancy 
BVBA 

Marc Gheerardijn - 0476 419 384 
marc.gheerardijn@glconsult.be 

www.glconsult.be 

66138 

Antwerpen 
Drongen 
Hamme 

Neder-Over Heembeek 
Torhout 

Scania Belgium nv Dirk Bruggeman - 02 264 01 11 
dirk.bruggeman@scania.com  

www.scania.be 

66903 

Kortrijk DD&S Trainingen vzw Kurt Desmet - 056 37 36 14 
kurt@devokortrijk.be 

67985 

Gijzegem 
 

GILAN nv Dirk De Witte - 0473 919 695 
dewittedirk@telenet.be  

www.gilan.be 

68089 

Brugge 
Hasselt 

Voc smart & Efficient Driving Frederik Willemyns - 0473 974 995 
frederik@voc-brugge.be  

www.voc-brugge.be 

70243 

Mechelen Rijscholen Sanderus Lydie Janssens - 03 281 34 00 
stoc@sanderus.com  

www.sanderus.be 

70245 

Oostkamp Opleidingscentrum 
Transwest 

Jan Lambrecht - 050 83 30 80 
jan.lambrecht@transwest.be 

www.transwest.be 

70247 

Deurne Edumax bvba Hilde Van Looveren - 0477 855 151 
info@edumax.be  
www.edumax.be 

76184 

Bredene GC Advice Claudia Blomme - 059 44 53 80 
info@gcadvice.be  
www.gcadvice.be 

76417 

Kortrijk 
Gullegem 

Dendermonde 
Meise 

Overpelt 
Rotselaar 

Genk 
Geel 

Merelbeke 
Brugge 

Transport academy Monja Van Hove – 0497 49 63 30 
monja@transportacademy.be 

www.transportacademy.be 

78730 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 
Brussel 

Gent 
Herentals 

Profressional Transport 
training Center 

Veronique De Meyer – 04 361 40 97 
veronique@pttc.be  

www.pttc.be 

78733 

Hasselt Segers Logistiek 
Trainingscentrum 

- Rik Kuipers - - 011 75 91 49 
- rik@segers-ltc.be  

www.segersselect.be 

78790 

Evergem 
Tessenderlo 

Vilvoorde 

@thetys Jeroen Jansen – 02 253 85 11 
jeroen.jansen@athetys.eu 

www.athetys.eu 

79318 

Genk Autorijschool Hendriks J&L Linda Hendriks - 089 35 83 89 
info@rijschoolhendriks.be 
www.rijschoolhendriks.be 

81086 

Antwerpen 
Mariakerke (Gent) 

Loppem 
Zwevegem 

Tcz De Nestor Hervé Buisset - 09 375 31 69 
herve.buisset@tczdenestor.be 

www.tczdenestor.be 

84644 

Ingelmunster 
Kortrijk 

Roeselare 

VTIR Rijschool Marc Van Herrewegen - 0473 676 635 
marc.vanherrewegen@rijschool-vtir.be 

www.rijschool-vtir.be 

89588 

Antwerpen 
Brugge 

Gent 
Roeselare 

SAVE TRAININGEN Peter Verstichel - 0495 291 550 
info@savetrainingen.be 
www.savetrainingen.be 

94183 

Roeselare PRAXIS Gaelle Sustronck - 0491 180 180 
gaelle.sustronck@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

99470 

Alleur 
Celles 

Gosselies 
Kain 

Vaux-Sur-Sure 
Waver 

Zaventem 

CONSULTRANS 
SOLUTIONS 

Marjan Lefebvre - 0470 881 019 
m.lefebvre@consultrans-solutions.be 

www.consultrans-solutions.be 

103095 

Roeselare PCLT vzw Geert Chys - Lieve Van Moorleghem - 051 
24 58 84 - 0494 82 48 02 

geert.chys@pclt.be - 
lieve.van.moorleghem@pclt.be  

www.pclt.be 

106128 

Brugge 
Gent 

Izegem 
Kortrijk 

Waregem 

ALERT!   0479 679 394 
sam@alert-opleidingen.be  
www.alert-opleidingen.be 

107464 

Gullegem 
Kortrijk 

 

KORTRIJKSE RIJSCHOOL Regnier Bultinck - 056 21 60 80 
info@kortrijkserijschool.be 
www.kortrijkserijschool.be 

107713 

Antwerpen 
Kapellen 

Mechelen 
Merksem 

Mortsel 
 

Merksemse Rijschool NV Rudy De Winne –  
03 645 66 55 - 0478 812 894 

rudy@merksemserijschool.be 
www.merksemserijschool.be 

115822 

Hasselt 
Herentals 

Heusden-Zolder 
Riemst 

AD-VISIO BVBA Tamara Peeters - 0479 314 990 
info@ad-visio.be  
www.ad-visio.be 

115824 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Basisopleiding accijnzen 
 
Doelgroep 

Iedereen die vanuit zijn praktijk met accijnsgoederen in 
aanraking komt. 
 
Doelstelling 

In deze opleiding wordt een overzicht gegeven van de 
basisbeginselen inzake accijnzen en wordt vanuit 
praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke 
aspecten zoals het verkeer onder de 
schorsingsregeling (EMCS), informatie met betrekking 
tot heersende tarieven, vrijstellingsgronden, etc. 
 

Inhoud 

• Ontsluiting van de basiswetgeving, 
• Definities en kernbegrippen 
• Soorten accijnsproducten 
• Het schorsingssysteem (productie, opslag en 

vervoer) 
• Verschuldigdheid en schuldenaar 
• Accijnsaangifte en betaling 
• Vrijstellingsgronden 
• Het accijnsentrepot 
• De werking van het EMCS-systeem 
• Aandachtspunten in de commerciële relatie 
• Praktijkcases en oefeningen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent-Deurle 26/4/2018 BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
0477 222 367 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

52695 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Transportmanagement en distributie 
 
Doelgroep 

Deze opleiding richt zich tot allen die een rol spelen bij 
het management van externe transportstromen en hun 
inzicht en praktische kennis willen aanscherpen. 
 
Doelstelling 

De leidinggevende medewerkers met 
verantwoordelijkheden voor de planning en de 
organisatie van transport en distributie een inzicht 
verschaffen in de nieuwe technieken en de praktische 
oplossingen van de transportoptimalisatie. 
 
Inhoud 

DAG 1: 

• Customer service als startpunt binnen de 
transportorganisatie 

• Belang van de fysieke distributie 
• Verschillende transportmodi en hun 

toepassingsdomein 
• Randvoorwaarden van de fysieke distributie 
• Functies binnen het transport 
• Dropsize als kernpunt van de transportoptimalisatie 
• Keuze van het transportnetwerk 
• Principes van routeplanning 
• Laad- en losvoorzieningen 
 

DAG 2: 

• Transportreglementering en administratie 
• Incoterms 
• Kostenfactoren van de fysieke distributie 
• Kostprijsberekening van een franco levering 
• Organisatie van een distributieplatform 
• Transportverpakkingen 
 
DAG 3: 

• Reverse logistics 
• Informatie en communicatie flow 
• Boord computers 
• Transport Management System 
• Fleet management 
• Virtual inventory management 
• Moderne visies

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem 01/03,  
08/03 en  

15/03/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

72143 

 Gent 06/12,  
13/12 en  

20/12/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

114972 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Basisopleiding incoterms 2010 
 
Doelgroep 

• Logistieke en administratieve medewerkers, 
leidinggevenden inkoop, commercieel 
verantwoordelijken en customer service 
medewerkers uit de industrie en dienstverlenende 
logistieke bedrijven 

 
Doelstelling 

• via een interactieve opleiding (vertrekkend vanuit 
cases en de praktijkervaring van de docent) 
basisconcepten en inzichten aanreiken 

• wijzen op het belang van de Incoterms 2010, als 
internationaal gebruikte termen die wereldwijd 
toegepast worden 

 

Inhoud 

• Korte historiek van de Incoterms 
• De Incoterms 2010: een belangrijke bijsturing van de 

regels 
• De structuur en indeling van de Incoterms 
• Enkele belangrijke punten gerelateerd aan de 

Incoterms: verpakking, het vervoercontract, inspectie 
van goederen, douaneafwikkeling 

• Incoterms: interactie tussen marketing, financiële 
departementen, verzendingsafdeling 

• Incoterms en de CMR 
• Betalingscondities: vooruitbetaling, documenten 

tegen betaling, tegen acceptatie, betaling uit 
accreditief, … 

• Eigendomsoverdracht 
• Praktische tool: bespreking van de import- en export 

beslissingsboom 
• Een aantal beschouwingen 
• Oefeningen op het kiezen van een Incoterm regel 
• Oefeningen op kostenverdeling per Incotermregel 
• Oefening op taakverdeling

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem 6/3/2018 BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
0477 222 367 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

78736 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Prestaties van uw vervoerder meten door middel van 

performantiemeting 
 
Doelgroep 

Supply chain managers, inkoopmanagers en –
verantwoordelijken, logistiek managers, 
transportmanagers en leidinggevenden uit transport- 
en expeditie afdelingen uit de industrie en 
dienstverlenende logistieke bedrijven 
 
Doelstelling 

Inzicht geven in verschillende KPI’s en het aanleren 
van de techniek om transporteurs objectief te 
evalueren. 
 

Inhoud 

• Wat zijn KPI’s: definities en belang 
• Dashboard – Kritische Succesfactoren – KPI’s – 

Balanced scorecard: wat is het verschil? 
• Waaraan moeten goede KPI’s voldoen? 
• Hoe KPI’s succesvol implementeren in uw 

organisatie? 
• Waarop letten tijdens een implementatie, waar kan 

het misgaan? 
• Keuze en opzetten van prestatie indicatoren (KPI’s) 

voor transport 
• Hoe de prestatiemeting van uw transporteur 

objectiveren? 
• Hoe omgaan met on-time delivery? 
• Opvolging en rapportering van de KPI’s 
• KPI’s en SLA’s 
• Hoe omgaan met klachten?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Auberge Du Pêcheur 
Gent 

6/3/2018 BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
0477 222 367 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

78742 
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Service Level Agreements in transport: aandachtspunten 

voor uw overeenkomst met uw transporteur. 
 
Doelgroep 

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. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het 
opzetten van SLA met uw dienstverlener. 
Doorheen de opleiding loopt een opdracht die de 
vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk. De 
case is gebaseerd op een transport lastenboek. Een 
generieke case die zeker in alle sectoren kan worden 
gebruikt. 
 

Inhoud 

• Waarom zouden we een SLA maken voor Transport? 
• Hoe vullen we de SLA inhoudelijk matig in? 
• Hoe werkt het opzetten van een SLA tussen partijen? 
• Welke partijen betrekken we bij het opzetten van de 

SLA 
• Hoe kunnen we de prestatie objectief evalueren? 
• Conclusies

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Auberge Du Pêcheur 
Gent 

24/4/2018 BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
0477 222 367 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

83308 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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De link tussen douane en BTW - Verhouding tussen de te 

vervullen BTW-en douaneformaliteiten 
 
Doelgroep 

Iedereen die vanuit zijn praktijk bij de BTW en / of 
douaneafhandeling van in- en/of uitvoertransacties is 
betrokken: directies finance, taks, logistiek, inkoop, 
sales en hun leidinggevenden en operationele 
medewerkers. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk 
op de diverse indirecte fiscale aspecten die komen 
kijken bij de internationale handelingen van een 
onderneming. Op het vlak van invoer en uitvoer zijn 
BTW en douane onlosmakelijk 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. 
BTW en douaneformaliteiten worden evenwel vaak 
onderschat wanneer binnen een onderneming nieuwe 
goederenstromen worden opgezet. Daarbij wordt er 
ook vaak verkeerdelijk van uitgegaan dat de BTW 
formaliteiten rond in- en uitvoer overeenstemmen met 

de regels die van toepassing zijn op lokale, dan wel 
intracommunautaire transacties. Bovendien brengen 
de wijzigingen aan de douanewetgeving vanaf 1 mei 
2016 ook een aantal gevolgen op het vlak van de 
BTW-behandeling met zich mee. 
Deze opleiding zal u een antwoord geven op uw 
vragen. 
 
Inhoud 

• Hoe verloopt een uitvoer BTW- en douanematig? 
• Waar dien ik op te letten in het kader van de BTW-

vrijstelling voor uitvoer? 
• Invoer: in het vrije verkeer brengen of een andere 

douaneregeling toepassen? En wat dan met de 
BTW? 

• Behandeling in geval van bijzondere gevallen zoals 
kettingverkopen, toll manufacturing, EXW of DDP 
Incoterms, etc. 

• Mogelijkheid tot verlegging van invoer-BTW 
• Relevante elementen op het enig document 
• Verwerking in de BTW-aangifte 
• Uw vragen en cases!!!

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent-Deurle 8/3/2018 BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
09 282 98 44 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

114985 
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MAGAZIJN EN LOGISTIEK 

Operationeel magazijnmanagement 
 
Doelgroep 

Magazijnverantwoordelijken, logistiek 
verantwoordelijken en productieverantwoordelijken. 
 
Doelstelling 

In 5 sessies (4 klassikaal en 1 digitaal) krijgt u een 
grondige, indepth opleiding over de organisatie en het 
beheer van het magazijn. 
• Werking van het magazijn 
• Lay-out van het magazijn 
• WMS 
• Aansturen van een magazijn 
• Kostenbeheersing 
Inclusief 2 bedrijfsbezoeken. 
De deelnemers krijgen gedurende 3 maanden toegang 
tot het Blended Learning Platform van Zelco Logistics 
en kunnen sessie 2 inplannen volgens eigen ritme. De 
werking van dit platform wordt toegelicht tijdens de 
eerste sessie. 
 
Inhoud 

DAG 1: Integrale logistiek en rol van het magazijn 
in de supply chain 

• Klantenservice als beginpunt van het integrale 
denken 

• Rol en doel van het magazijn in de totale supply 
chain 

• Soorten magazijnen: conventioneel versus 
geautomatiseerd magazijn, open versus gesloten 
magazijn, directe versus indirecte uitgifte, 
onderdelenmagazijn, halffabricatenmagazijn, 
eindfabricatenmagazijn 

• Diepgaande analyse van de verschillende 
magazijnactiviteiten: uitvoerige bespreking via 
beeldmateriaal 

• Werking van het Zelco E-learning platform voor 
Blended Learning. 

 

DAG 2: Blended Learning via Zelco Internet 
Platform 

• Overzicht interne transportmiddelen en 
beslissingscriteria 

• Overzicht opslagtechnieken en beslissingscriteria 
• Data Captatie en communicatie 
• Basisstappen werking van een magazijn 
 
DAG 3: Lay out en werking van het magazijn 

• Vragen Blended Learning 
• Operationele magazijnwerking 
• Gedetailleerde bespreking van de 4 

magazijnstructuren: vaste locatiestructuur, variabele 
locatiestructuur, moveable unit, pick-by-line 

• Overzicht van productieve orderpicksystemen 
• Routing en orderpicking 
• Lay-out en inrichting in een magazijn 
 
DAG 4: WMS en kostenbeheersing 

• Functionering van een WMS-systeem: overzicht van 
de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke 
systemen 

• Kostprijsberekening in een magazijnomgeving: kost 
palletlocatie en goederenstromen 

• Analyse en warehouse maintenance 
 
DAG 5: Aansturing van een state of the art 
magazijn 

• Concepten van Lean Warehousing 
• Dynamisch prioriteitenmanagement – 

capaciteitsbehoeften planning 
• Meetpunten: performance evaluatie in een magazijn 
• Stappenplan naar een performant magazijn 
• In deze opleiding zijn 2 bedrijfsbezoeken 

inbegrepen!!

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento( IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 15,22 & 29/03/2018 
19 & 26/04/2018 

 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be www.zelco.be 

48547 

 Berchem 27/09/2018 
04,11,18 

&25/10/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be www.zelco.be 

114976 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Operationeel voorraadbeheer 
 
Doelgroep 

• Operationele medewerkers en leidinggevenden die 
taken vervullen en invloed kunnen uitoefenen in het 
definiëren van de supply chain 

 
Doelstelling 

• Aanbieden van een operationele interactieve 
opleiding die de deelnemers in staat stelt: 

- Het voorraadbeheer in de eigen omgeving te 
begrijpen 

- De effectiviteit (resultaten vs inspanning) te 
verbeteren 

 

Inhoud 

• Verschillende omgevingen 
• Verschillende producten 
• Verschillende bedrijfskarakteristieken 
• Doelstellingen van goed voorraadbeheer - 

Servicemetingen 
• Andere prestatie-indicatoren 
• Verschillende methodes 
• Specifieke situaties 
• ABC-classificatie, VMI 
• Voorraadpunten en –niveaus in de supply chain 
• Voorspellingen maken. Goede praktijken 
• Totaalbeeld: procesbenadering, kwaliteitsmeting en 

informaticatools 
• Praktische werking van voorraadbeheer. Hoe 

organiseer ik mijn werk? 
• Acties ter verbetering van voorraadprestatie 
• Inzoomen op specifieke situatie, vragen of problemen 

bij deelnemers

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent-Deurle 17/05 en 
24/05/2018 

BCCL bvba Karin Van Hoegaerden 
0477 222 367 
info@bccl.be  
www.bccl.be 

52892 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Efficiënt voorraadbeheer en optimalisatie 
 
Doelgroep 

Logistiek medewerkers, en medewerkers die inzicht 
willen krijgen in het beheer van de voorraad en 
bestellingen met betrekking tot deze voorraad 
 
Doelstelling 

• Inzicht bieden in de optimale functionering van het 
samenspel tussen voorraad, servicegraad, 
bestelsystemen en logistieke kosten 

• Aanreiken van de nodige technieken en praktische 
oplossingen om optimale voorraden en vloeiende 
herbevoorradingen te realiseren 

 
Inhoud 

DAG 1: Inleiding tot het voorraadbeheer 

• Rol van de voorraden in de supply chain 
• Soorten voorraden 
• De kosten verbonden met het aanhouden van 

voorraden 
 
DAG 2: Het statisch bestelmodel (Blended E-
Learning op Zelco platform) 

• Het statisch bestelmodel & EOQ 
• De optimale bestelhoeveelheid: het EOQ 
• Principes van het statisch model voor optimale 

bestellingen 
• Uitvoerige bespreking van de parameters van het 

voorraadbeheer (levertijd, revisie, rotatie, 
servicegraad) 

• Bepaling van de veiligheidsvoorraad, het 
bestelniveau en het maximale grens 

• Het managen van voorraad en klantenservice met 
behulp van het statisch model 

 

DAG 3: Het dynamisch bestelmodel en 
voorspellingstechnieken 

• Uitwerking van het dynamisch bestelmodel 
• Overzicht van praktische voorspellingstechnieken 
• Uitvoerige bespreking van de decompositietechniek: 

trendbepaling, seizoensbepaling 
• Keuze en opvolging van een voorspellingstechniek 
• Oefeningen op pc 
 
DAG 4: Strategisch voorraadbeheer 

• Ketenbeheersing of multi-level inventory control: 
optimalisatie van het 'centraal' voorraadbeheer 

• Gesynchroniseerd voorraadbeheer 
• Bullwhip effect 
• Artikeltypologie ter ondersteuning van strategische 

keuzes 
 
DAG 5: Voorraadbeheer in een productie en 
distributieomgeving 

• Opbouw van een productieplanningstructuur 
(Manufacturing Resource Planning) 

• Belang van Bill of Material, routing file en inventory 
file voor de planning 

• Aansturen van voorraden in een productieomgeving 
• Toelevering van componenten naar de productie 
• Distribution requirement planning 
• Sales en operations planning

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw)  

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 17/05,24/05,  
31/05, 07/06 

en  
14/06/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

62106 

 Berchem 06/11,13/11,  
20/11, 27/11 

en  
04/12/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

114977 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Lean Supply Chain 
 
Doelgroep 

Deze opleiding behandelt alle aspecten van het 
uitbouwen van een lenige en kwaliteitsvolle supply 
chain. Hierbij worden de basisconcepten van het lean 
denken en van het six sigma kwaliteitsbeheer in een 
praktisch bruikbaar concept gegoten. 
De opleiding richt zich dan ook naar logistieke 
geïnteresseerden die bezig zijn met de totale supply 
chain van grondstof tot klant, die in het 
magazijnbeheer, het voorraadbeheer of het 
productiemanagement willen bijdragen tot het 
realiseren van vernieuwende concepten om de 
klantentevredenheid en de kost optimaal te laten 
evolueren. 
Zowel beginnende als ervaren geïnteresseerden 
kunnen er hun gading vinden en hun praktische 
inzichten bijschaven. 
 
Doelstelling 

• Bespreken van alle aspecten met betrekking tot het 
uitbouwen van een lenige en kwaliteitsvolle supply 
chain. 

• Praktisch gebruik van basisconcepten van lean 
denken en six sigma kwaliteitsbeheer. 

 
Programma 

DAG 1: Integratie en Lean 

• Supply Chain Management 
• Klantenservice als vertrekpunt 
• Total cost management en lean accounting 
• Stuurcapaciteit en reactiviteit als kern 
• Lean als state of mind introduceren 
• Lean principes binnen supply chain management 
• Push en pull organisatie 
• Lean house  
 

DAG 2: Design Distributienetwerk en 
voorraadbeheer 

• Distributienetwerkanalyse 
• Waar voorraad beheren 
• Multi level inventory technieken 
• Trade off tussen klantenservice en transport en 

voorraadkost 
• Strategisch voorraadbeheer 
 
DAG 3: Design productieproces en 
magazijnmanagement 

• Lean concepten binnen productie en magazijn 
• Dynamische prioriteitenbeheer 
• Heijunka technieken 
• Reactiviteit verhogen 
• Pull technieken 
• Lean integratie ERP / WMS en best of breed 

solutions 
• Trade off kosten en service binnen productie en 

magazijn 
 
DAG 4: Lean organisatie en Case study 

• De weg naar lean organisatie 
• Fundament betrokkenheid realiseren 
• Brown paper methodologie 
• Stroomlijning met value stream mapping 
• Case study

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem 27/02,20/03, 
17/04 en  

22/05/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

78749 

 Gent 15/10,05/11,  
26/11 en  

17/12/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

114978 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Tom De Cock, 0473 654 268, tom.de.cock@alimento.be voor meer informatie. 
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Lean Productiemanagement 
 
Doelgroep 

Productieverantwoordelijke, supervisors en 
afdelingsverantwoordelijken. 
 
Doelstelling 

Inzicht bieden in de belangrijkste items rond lean-
productiemanagement. 
 
Inhoud 

In de opleidingen komen volgende topics aan bod: 
 
Dag 1: Introductie 

• Rol en doel van de verschillende soorten 
productieprocessen 

• Push, pull en push-pull systemen 
• Opbouw van een productieplanningstructuur 
• (Manufacturing Resource Planning) 
• Analyse van het kritieke pad (CPM en PERT 

techniek) 
 
Dag 2: E-learning via Zelco blended experiental E-
platform (3 maand toegang): BOM, 
materiaalbehoefteplanning 

• Schema van Vollman 
• Belang van een Bill of Material, routing en inventory 

binnen het planningsgebeuren 
• Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP 1) 
 

Dag 3: Capaciteitsplanning 

• CRP (Capacity Requirement Planning) 
(labor/machine) 

• Plannen tegen eindige en oneindige capaciteit 
• Backward en forward scheduling, bottleneck 

scheduling 
• Prioriteitsregels 
• Shop floor control en het dynamisch prioriteiten 

management 
• Planningscyclus en –technieken 
• Bedrijfsbezoek 
 
Dag 4: Productie organisatie 

• JIT, meer dan alleen ‘zero inventory’ 
• Frozen Period 
• Succesfactoren voor betrouwbare en korte 

doorlooptijden 
• Omgaan met voorraden en work in progress 
• Praktische uitwerking van een kanban systeem 
• Omgaan met omsteltijden (SMED case) 
• DRP-filosofie 
• Productieplanning in ‘proces’ omgeving versus 

‘jobshop’ omgeving

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem 25/01,01/02,  
08/02 en  

22/02/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

93961 

 Gent 22/10,  
29/10 en  

05/11/2018 

ZELCO logistics nv Nicole Standaert 
09 377 47 31 

info@zelco.be  
www.zelco.be 

114979 
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Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento (IPV vzw)-
tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento-tussenkomst zijn: open Alimento (IPV vzw)-opleidingen, open opleidingen bij 

erkende partners en maatopleidingen. 
• De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die werken in een 

bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 
848. 

• De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd. 
• Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de 

voedingsnijverheid en ondertekend door de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien van 
toepassing) (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

• Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of 
met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

 
 

Bijkomende voorwaarden voor open Alimento (IPV vzw)-opleidingen 
 
Open Alimento (IPV vzw)-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento (IPV vzw) inschrijft. 
 
Hoe inschrijven? 
Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento (IPV vzw) kan enkel schriftelijk. U doet dit via onze website 
www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is). Met de webcode uit deze 
brochure of een woord uit de titel vindt u de opleiding snel terug. 
 
Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij meer praktische informatie hebt 
ontvangen. 
 
Betaling 
Als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen, ontvangt u een factuur kort voor het begin van de opleiding. 
Deze is vooraf te betalen. 
Aan Alimento/IPV vzw kunt u niet betalen met opleidingcheques of de KMO-ondernemings-portefeuille.  
 
Getuigschrift 
De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen. 
 
Annulatie? 
Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding.  
 
Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulatie? 
• Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
• Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/dag. 
 
Alimento (IPV vzw) heeft het recht om een opleiding te annuleren wanneer het vereiste aantal deelnemers niet 
wordt bereikt of in geval van overmacht (bv. ziekte van de instructeur). Alimento (IPV vzw) kan niet aansprakelijk 
zijn voor eventuele schade die hieruit zou voorkomen.  
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Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende 
partners 
 
Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend 
opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner!  
 
Inschrijven, annulatie, getuigschrift 
Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u rechtstreeks contact op 
met onze partner. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 
 
Betaling 

• De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel 
van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw). Het bedrag van de 
tussenkomst vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding.  

• Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 
 
 

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen 
 
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento (IPV vzw) en de lesgever. 
Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding. 
 
 
 
 
 

Terugbetaling loonkost via BEV (Betaald Educatief Verlof) 
 
Voor de werkgever is de loonkost een belangrijk deel van de opleidingskost. Onder voorbehoud van nieuwe 
beslissingen van de regionale overheden kan hij hiervan een deel recupereren via het systeem van BEV. Sinds 1 
juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor deze materie. 
 
 BEV voorwaarden en meer info op www.alimento.be/nl/betaald-educatief-verlof  

 
 



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.

Uw adviseur
Tom De Cock
0473 65 42 68
tom.de.cock@alimento.be

Praktische info en inschrijvingen
Lindsay Adam
02 528 89 82
lindsay.adam@alimento.be

Version en français sur demande : 02 528 89 50

Alimento-IPV vzw – Birminghamstraat 225 – 1070 Anderlecht –  02 528 89 30 – info@alimento.be

Bekijk ook onze 
andere opleidingen
Op www.alimento.be vind je opleidingen  
uit diverse rubrieken:

 � Arbeidsveiligheid en ergonomie

 � Commerciële en financiële vaardigheden

 � Informatica

 � Logistiek

 � Milieu

 � Persoonlijke vaardigheden

 � Talen 

 � Techniek, onderhoud en productie

 � Voedingstechnologie

 � Voedselveiligheid en kwaliteit

 � Welzijn op het werk

Alimento ondersteunt 
je personeels- en 
organisatiebeleid
Je kent onze opleidingen al. Maar ken je ook  
ons personeels- en organisatieadvies?

 � Grondige analyses om op verder te bouwen: 

• HR-scan
• Organisatiescan 
• Ergonomiescan

 � Adviesdossiers ‘opleiden en leren’ met externe 
ondersteuning voor je HR-trajecten

 � Instroomprojecten voor de zoektocht naar  
opgeleide werknemers

 � Hulp bij ontslag en herstructurering

 � Netwerk voor ervaringsuitwisseling

 � Tools om zelf mee aan de slag te gaan

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

1ste semester 2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie
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