
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.

Pers., com. en fin. vaardigheden
Uw adviseur 
Daniëlle Verlaet

0473 65 42 84

danielle.verlaet@alimento.be

Talen en Informatica 
Uw adviseur
Herbert Matthys

0473 65 42 76

herbert.matthys@alimento.be

Talen, pers., com. en fin. vaardigheden 

Praktische info en inschrijvingen
Véronique Vellemans

02 528 89 41

veronique.vellemans@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

1ste semester 2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie

PERSOONLIJKE, COMMERCIËLE EN 
FINANCIËLE VAARDIGHEDEN 

 TALEN EN INFORMATICA

Version en français sur demande : 02 528 89 50

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

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

Informatica
Praktische info en inschrijvingen
Viktoria Khymych

02 528 89 56

viktoria.khymych@alimento.be
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INTRODUCTIE 
 
 
Een gids doorheen het opleidingslandschap 
 

In deze brochure vindt u informatie over opleidingen communicatie, leidinggeven, leer- en 
competentiemanagement, talen en informaticaopleidingen. Naast een concreet Alimento-
opleidingsaanbod per opleidingsrubriek waarop u zich vlot kan inschrijven, wordt u ook telkens op de 
hoogte gebracht van de diverse Alimento-tussenkomsten wanneer u een andere opleiding in deze 
materie wenst te volgen bij een van onze erkende opleidingspartners. Enkele praktische cases 
illustreren de talrijke mogelijkheden van op maat opleidingen. 
 
Op pagina 7 vindt u de opleidingskalender van dit voorjaar. Om ecologische en efficiëntieredenen 
hebben wij ons in deze brochure beperkt tot de opleidingsfiches van de opleidingen die we graag in de 
kijker willen zetten. Voor alle opleidingsfiches uit de kalender, kan je je richten tot onze website.  
 
U vindt ook informatie over terugbetaling van de loonkost (BEV) en hoe Alimento u daarin kan 
ondersteunen. Daarnaast is het raadzaam om de algemene voorwaarden en praktische informatie bij 
open Alimento-opleidingen door te nemen. Om u in te schrijven in een open Alimento-opleiding uit 
deze brochure, kan u gebruik maken van het inschrijvingsformulier dat u tot slot als laatste pagina 
aantreft. 
U kan deze informatie ook terugvinden op de website: www.Alimento.be 
 

De verschillende formules 
 

In het open kalenderaanbod, georganiseerd door Alimento, vindt u talrijke opleidingen terug tegen 
voordelige tarieven. U kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier in deze brochure of via de 
website. Raadpleeg in dit geval zeker de algemene voorwaarden met praktische informatie achteraan 
in deze brochure. 
 
Vindt u in ons aanbod niet wat u nodig hebt? Past de datum of de locatie van een opleiding niet voor 
u? Alle opleidingen in deze brochure, of gelijkaardige opleidingen, kunnen ook gevolgd worden bij 
onze erkende opleidingspartners en dit via hun open kalenderaanbod of op maat van uw bedrijf. In dit 
geval kan u een deel van de opleidingskost recupereren bij Alimento. Dit bedrag kan u bij de 
desbetreffende opleidingsrubriek terugvinden. 
 

Onze partners 
 

Alimento werkt sinds 2008 samen met opleidingspartners die Q For Food gecertificeerd zijn en een 
overeenkomst met Alimento hebben ondertekend. In deze brochure worden onze partners per rubriek 
weergegeven. Omdat er nog geregeld erkende lesgevers bijkomen, is het raadzaam om regelmatig de 
website te raadplegen voor een laatste stand van zaken. 
 
Opgelet: niet alle opleidingen komen automatisch in aanmerking voor een Alimento-tussenkomst, 
neem daarom steeds eerst contact met ons op. 
 

Contacteer ons gerust voor meer informatie! 
 

Contacteer Daniëlle Verlaet, opleidingsadviseur bij Alimento, indien u specifieke vragen zou hebben 
over opleidingen persoonlijke, commerciële en financiele vaardigheden. Zij zal samen met u 
bekijken welke maatoplossing voor uw bedrijf het beste past. U kan haar bereiken via e-mail: 
danielle.verlaet@alimento.be of via gsm: 0473 654 284. 
 
Voor vragen over taal- en informaticaopleidingen kan u terecht bij Herbert Matthys , 
opleidingsadviseur bij Alimento.  
U kan hem bereiken via e-mail: herbert.matthys@alimento.be of gsm: 0473 654 276. 
 

Veel leergenot! 
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WEBINARS - OPLEIDINGEN VIA HET INTERNET 

Over softskills, informatica en talen 
 
 

Wil jij kennis vergaren op 1 uur aan de hand van een krachtige en centrale boodschap, zonder je te 
hoeven verplaatsen? 
Dat kan via een webinar. De lesgever brengt zijn kernboodschappen tot bij jou, en jij stelt je vragen 
vanachter je PC of tablet in je bedrijf. 
 

Wat is een webinar? 
 
Een 'webinar' is een korte opleiding van maximum 1 uur, waarbij de deelnemers zich niet hoeven te 
verplaatsen, maar vanop hun werkplek een inhoudelijk interessant thema kunnen volgen. De 
deelnemers zitten achter hun computer of tablet en volgen op een afgesproken datum en uur een 
'live'-uiteenzetting van een docent. Via chat hebben zij de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 

Voor wie is zo'n webinar bedoeld? 
 
Afhankelijk van het onderwerp programmeren wij webinars voor verschillende doelgroepen: 
leidinggevenden, HR-medewerkers, technische medewerkers, commerciële medewerkers, 
vertegenwoordigers, ... 
 

Het aanbod over softskills , informatica en talen kan je raadplegen op 
www.onlineseminar.nl/inom. 
 

Wie biedt deze webinars aan? 
 
Het is een initiatief van INOM bedienden, in samenwerking met de sectorale vormingsfondsen 
Alimento , Fopas, Co-valent, IVOC en Mediarte. 
 

Inschrijven 

 

www.onlineseminar.nl/inom 

bovenaan klikken op inloggen of registreren 
 

Het aanbod van Cevora over informatica, talen en sociale media voorjaar 2018 
 
Door een samenwerking tussen Alimento en CEVORA staat het aanbod van CEVORA ook open voor 
werknemers uit de voedingsindustrie. 
 
De inhoud van elke webinar en inschrijven via: 
 
https://www.cefora.be/voorbedrijven/opleidingen/vinduwopleiding?keyword=webina 
 
 
 
 
 

  

http://www.onlineseminar.nl/inom
http://www.onlineseminar.nl/inom
https://www.cefora.be/voorbedrijven/opleidingen/vinduwopleiding?keyword=webina
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Leer je wel iets bij van zo'n webinar? 
 
We doen beroep op deskundige, boeiende docenten die kernachtig hun visie en ervaring delen met de 
cursist. Op elk moment kan de cursist een vraag (schriftelijk) stellen aan de docent. Indien de vraag 
zinvol blijkt voor de hele groep zal de docent er nog tijdens het webinar proberen op in te gaan. Is dat 
niet mogelijk, dan krijgt de cursist na afloop van het webinar een persoonlijk antwoord via mail. De 
docent beperkt zich in het korte tijdbestek natuurlijk tot de essentie. Wil de cursist een onderwerp 
volledig uitdiepen, dan kiest hij/zij best voor een opleiding van één of meerdere dagen uit ons 
opleidingsaanbod. 
 
 

Wat heeft een cursist nodig om een webinar te kunnen volgen? 
 

• Eén uur van zijn/haar kostbare tijd 
• Een computer, laptop of tablet (zowel Ipad als Androïd) met goede internetaansluiting en geluid 
• Een koptelefoon of oortjes 
• Geen bijzondere computerkennis nodig, met enkele muisklikken kan het webinar starten 
 

Is het webinar dat de cursist wilde volgen al voorbij? 
 
Geen probleem. De cursist kan de webinar ook achteraf nog doornemen. Het wordt immers 
opgenomen. De cursist krijgt een link naar die opname. Niet meer life natuurlijk: de docent is niet meer 
beschikbaar om vragen te beantwoorden. 
 

Kostenplaatje 

 
De kostprijs van een webinar bedraagt 30 euro/deelnemer/webinar. Inschrijven is wel verplicht. 
 

 

Verdere info? 
 

U kunt steeds meer info krijgen bij Alimento,  
Daniëlle Verlaet, voor webinars over softskills, 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be  
Herbert Matthys, voor webinars over informatica en talen, 0473 654 276 , 
herbert.matthys@alimento.be 
 

  

javascript:showContact(8);
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Communicatieve vaardigheden 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 Train de Trainer 
LIM/181/44/0301/52568/01 

01 & 13/03/2018 (DIEPENBEEK) 
Els Ory 
(Impact NV) 

115554 

     

 Assertief communiceren 
LIM/181/44/0301/52569/01 

16 & 23/03/2018 (DIEPENBEEK) 
Annemiek Hoogsteyns 
(Impact NV) 

115555 

 LIM/181/44/0301/52570/01 12 & 21/06/2018 (DIEPENBEEK) 
Annemiek Hoogsteyns 
(Impact NV) 

115556 

     

 p 12  
GR 

Conflicthantering 
OBM/181/44/0301/52592/01 

07 & 14/06/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Gilbert Van der Auwera 
(Novare bvba) 

115582 

 LIM/181/44/0301/52571/01 15 & 22/03/2018 (DIEPENBEEK) 
Els Ory 
(Impact NV) 

115557 

     

 Projectmanagement 
LIM/181/44/0301/52578/01 

29/01 & 12/02/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115564 

 LIM/181/44/0301/52579/01 09 & 16/04/2018 (ZWIJNAARDE) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115565 

 LIM/181/44/0301/52580/01 01 & 08/06/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115566 

     

 Tijdsbeheer en zelforganisatie 
LIM/181/44/0301/52581/01 

19/01 & 05/02/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115567 

 LIM/181/44/0301/52582/01 27/02 & 27/03/2018 (LEUVEN) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115568 

 LIM/181/44/0301/52583/01 29/03 & 26/04/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115569 

 LIM/181/44/0301/52584/01 03 & 31/05/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115570 

     

 Assertief communiceren (voor 
leidinggevenden) 
OBM/181/44/0301/52588/01 

28/05 & 04/06/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Chantal Hendrikse 
(Novare bvba) 

115578 

 OBM/181/44/0301/52589/01 11 & 25/06/2018 (BERCHEM) 
Chantal Hendrikse 
(Novare bvba) 

115579 

     

 Attitude en communicatie 
OBM/181/44/0301/52590/01 

26/04 & 03/05/2018 (ZWIJNAARDE) 
Koenraad Theunissen 
(Novare bvba) 

115580 

 OBM/181/44/0301/52591/01 12 & 19/06/2018 (BERCHEM) 
Jean-Claude Laurent 
(Novare bvba) 

115581 

     

     

 Probleemoplossend denken 
OBM/181/44/0301/52607/01 

15/03/2018 (ZWIJNAARDE) 
Chantal Hendrikse 
(Novare bvba) 

115597 

     

 Succesvol en warm onderhandelen 
VOR/181/44/0301/52422/01 

29/03/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Jan Boudrez 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115233 

     

 Verbindende communicatie 
VOR/181/44/0301/52434/01 

06 & 07/03/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde 

115246 

     

 Snellezen 
VOR/181/44/0301/52515/01 

18/06/2018 (AALST) 
Inge Provost 

115495 
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(Brainconsult bvba) 
     

 Assertiviteit 
VOR/181/44/0301/52517/01 

20/04 & 04/05/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Annie Gay 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115497 

     

 Hoe meer halen uit LinkedIn & Facebook 
voor uw organisatie? 
VOR/181/44/0301/52529/01 

05/06/2018 (ZWIJNAARDE) 
Mik Adam 
(Vanguard Leadership) 

115508 

     

 Mind mapping & radiant thinking 
VOR/181/44/0301/52532/01 

08/05/2018 (SINT-DENIJS-WESTREM) 
Inge Provost 
(Brainconsult bvba) 

115512 

     

 Communicatiestrategie in de KMO 
VOR/181/44/0301/52537/01 

06/03/2018 (ZWIJNAARDE) 
Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde 

115519 

     

 Presentaties maken en geven 
VOR/181/44/0301/52539/01 

05 & 26/03/2018 (ZWIJNAARDE) 
Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde 

115521 

     

 Zelfbewust op de werkvloer 
VOR/181/44/0301/52540/01 

08 & 15/06/2018 (ZWIJNAARDE) 
Inge Provost 
(Brainconsult bvba) 

115522 

 VOR/181/44/0301/52556/01 23 & 30/05/2018 (BERCHEM) 
Inge Provost 
(Brainconsult bvba) 

115538 

     

 Klantgericht en efficiënt telefoneren 
VOR/181/44/0301/52541/01 

09/05/2018 (ZWIJNAARDE) 
Annie Gay 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115523 

     

     

 Timefulness 
VOR/181/44/0301/52559/01 

05 & 12/03 & 16/04/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Ignace Eliano 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115541 

 

Leiding geven en coachen 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 Leiderschap in projecten 
LIM/181/44/0302/52572/01 

28/02 & 07/03/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115558 

 LIM/181/44/0302/52573/01 18 & 25/04/2018 (BERCHEM) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115559 

 LIM/181/44/0302/52574/01 28/05 & 04/06/2018 (DIEPENBEEK) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115560 

 LIM/181/44/0302/52575/01 12 & 19/06/2018 (ZWIJNAARDE) 
Alex Van Vlerken 
(Impact NV) 

115561 

     

 Motiverend leidinggeven en emotionele 
intelligentie voor 2de 
lijnsverantwoordelijken 
LIM/181/44/0302/52576/01 

22/02 & 06 & 12 & 19/03 & 04/09/2018 
(DIEPENBEEK) 
Els Ory 
(Impact NV) 

115562 

 LIM/181/44/0302/52577/01 08 & 17 & 24 & 29/05 & 24/09/2018 
(DIEPENBEEK) 
Stijn Vandenberk 
(Impact NV) 

115563 

     

 p 13  
GR 

Het coachen van een team 
OBM/181/44/0302/52601/01 

18 & 25/04/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Gilbert Van der Auwera 
(Novare bvba) 

115591 

     

 p 14  
GR 

Leidinggeven en communicatie 
(basisopleiding) 
OBM/181/44/0302/52602/01 

19 & 26/02 & 05 & 06 & 12 & 19/03/2018 
(ZWIJNAARDE) 
Gilbert Van der Auwera 
(Novare bvba) 

115592 

 OBM/181/44/0302/52603/01 20 & 27/03 & 16 & 17 & 24/04 & 08/05/2018 
(BERCHEM) 

115593 
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Gilbert Van der Auwera 
(Novare bvba) 

 OBM/181/44/0302/52604/01 23 & 30/05 & 05 & 06 & 13 & 20/06/2018 
(ZWIJNAARDE) 
Gilbert Van der Auwera 
(Novare bvba) 

115594 

     

 Leidinggeven van op afstand 
OBM/181/44/0302/52605/01 

11/06/2018 (SINT-DENIJS-WESTREM) 
Jos Theunissen 
(Novare bvba) 

115595 

     

 Creatief denken voor leidinggevenden 
VOR/181/44/0302/52542/01 

29/03/2018 (ZWIJNAARDE) 
Dirk De Boe 
(Creashock) 

115524 

 

Competentieontwikkeling 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 Renderend rekruteren en selecteren 
OBM/181/44/0303/52608/01 

06 & 13/06/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Anya Nijenhuis 
(B&D bvba) 

115598 

     

 Meer inzicht in jezelf en je team met de 
kernkwadranten 
OBM/181/44/0303/52611/01 

25/05/2018 (SINT-DENIJS-WESTREM) 
Jean-Claude Laurent 
(Novare bvba) 

115601 

    

 Een opleidinsplan voor uw bedrijf maken  
VOR/181/44/0303/52774/01 

19/04/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Sofie De Hantsetters 
(The House Of Change) 

116050 

 

Mentorschap 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 p 16  
GR 

Werkplekleren: de deelnemer centraal 
VIB/181/44/0307/52389/01 

15/05/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Charis Libotton 
(Knowledge On the Spot ) 

115172 

     

 p 17  
GR 

Werkplekleren: de opbouw van een 
training 
VIB/181/44/0307/52390/01 

24/04/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Charis Libotton 
(Knowledge On the Spot ) 

115173 

 

Commerciële vaardigheden 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 Effectief aankopen 
COB/181/44/0801/52467/01 

13 & 27/03/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
May Van Aperen 
(Syntra West - Campus Brugge) 

115363 

     

 Professioneel behandelen van klachten 
VOR/181/44/0801/52423/01 

15 & 29/06/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Annie Gay 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115234 

     

 Bezwaartechnieken in het verkoopgesprek 
VOR/181/44/0801/52543/01 

07/06/2018 (ZWIJNAARDE) 
Caroline Accou 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115525 

     

 Koud prospecteren 
VOR/181/44/0801/52545/01 

17/05/2018 (ZWIJNAARDE) 
Caroline Accou 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115527 

 

Financiële vaardigheden 
 

Opleiding Praktische info Webcode 

 Update BTW-regels 
COB/181/44/0802/52426/01 

23/04/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Peter Van den Heuvel 
(VDH Consult) 

115238 

     

 Kostprijsberekening en -analyse 
COB/181/44/0802/52427/01 

23/05 & 06/06/2018 (BEVEREN-WAAS) 
Jan De Klerck 
(SBM) 

115239 
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 Internationale BTW 
COB/181/44/0802/52461/01 

07 & 14/06/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Peter Van den Heuvel 
(VDH Consult) 

115357 

     

 Budgetteren 
COB/181/44/0802/52468/01 

11 & 18/06/2018 (ZWIJNAARDE) 
Jan De Klerck 
(SBM) 

115364 

     

 Lezen en interpreteren van de 
jaarrekening 
COB/181/44/0802/52469/01 

01 & 15/03/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Jan De Klerck 
(SBM) 

115365 

     

 Update Vennootschapsbelasting 
COB/181/44/0802/52470/01 

20/03/2018 (SINT-DENIJS-WESTREM) 
Christ Taghon 
(SBM) 

115366 

     

 Basiscursus IAS/IFRS 
COB/181/44/0802/52680/01 

19 & 27/03/2018 (SINT-DENIJS-
WESTREM) 
Herwig Carmans 
(Syntra West - Campus Brugge) 

115847 

     

 Debiteurenbeheer - hoe zorg ik ervoor dat 
klanten tijdig betalen? 
VOR/181/44/0802/52535/01 

14/05/2018 (ZWIJNAARDE) 
Marleen Miechielssen 
(Voka Oost-Vlaanderen/Dendermonde) 

115516 
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OPLEIDINGEN IN DE KIJKER! 
 

Een typisch fenomeen binnen voedingsbedrijven, is dat veel eerste lijnsleidinggevenden zijn 
doorgegroeid van op de werkvloer. De evolutie van operator naar verantwoordelijke brengt heel wat 
nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo worden deze leidinggevenden die nu ‘boven hun collega’s 
staan’ geconfronteerd met situaties waarin het geven van duidelijke instructies en een goed 
werkoverleg van belang zijn. Zij zullen ook moeten leren omgaan met conflicten vanuit hun rol als 
leidinggevende en dit betekent onder andere dat ze voldoende assertief moeten kunnen optreden. 
 
Ook eerstelijnsleidinggevenden die niet per se doorgroeiden binnen eenzelfde organisatie, krijgen te 
maken met specifieke uitdagingen die gelinkt zijn aan deze functie, zoals: motiveren van 
medewerkers, het coachen van een team, onthaal, opleiding van nieuwe en bestaande medewerkers, 
enz. Daarnaast zal het leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn intrede doen omwille van de vergrijzing 
en de verhoogde pensioenleeftijd in sommige sectoren.  
 
Alimento biedt daarom een aantal opleidingen aan die tegemoetkomen aan de specifieke behoeftes 
van deze eerstelijnsleidinggevenden.      
 
Voor KMO’s met minder dan 100 werknemers, zijn deze opleidingen volledig gratis. Grotere bedrijven 
of bedrijven die behoren tot een groep met meer dan 100 werknemers, betalen 150,-€ per lesdag per 
deelnemer. 
 

Adviescheques ... 

 

Voedingsbedrijven kunnen beroep doen op Alimento-adviescheques om zich te laten ondersteunen 
door experts bij de uitwerking van een degelijk personeels- en onthaalbeleid. Lees meer over de 
voorwaarden en criteria op onze website: www.Alimento.be/advies  
 
Neem gerust contact op met Lieve Ruelens om je vrijblijvend te laten informeren hierover  
(lieve.ruelens@alimento.be of 0472 118 622). 
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COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 

Conflicthantering 
 
Doelgroep 

Bedienden. 
 
Doelstellingen 

In deze opleiding vergroten de deelnemers hun 
competentie om: 
 
• Een conflict positief te benaderen 
• Een onderscheid te maken tussen de verschillende 

soorten conflicten 
• De ander neutraal te bevragen tijdens een conflict 
• Op een correcte manier te handelen in verschillende 

conflictsituaties 
• Op een correcte manier te bemiddelen 
• Op een correcte manier te onderhandelen 
 
Programma 

Ontstaan van conflicten 

• Hoe ontstaan conflicten eigenlijk en hoe komt het dat 
onze emoties zo vaak hoog oplaaien? 

• Hoe omgaan met emoties en patstellingen? 
 
Onderscheid tussen confrontatie en conflict 
• Hoe kan je op een andere manier naar conflicten 

kijken? 
• Hoe ontstaan weerstanden? Hoe ze vermijden of 

minimaliseren? 
• Afhankelijk van de situatie het conflict anders 

benaderen 
 
Oplossen van conflicten 
• Aanpak van conflictsituaties 
• Hoe en wanneer onderhandel je? 
• Hoe en wanneer bemiddel je? 
• Hoe kan je conflictverminderend optreden?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

DIEPENBEEK 
Limtec + 

15/03/2018 
en 

22/03/2018 

15u 09u00-16u30, 
met lunch 

Els Ory 
(Impact NV) 

LIM/181/44/0301/
52571/01 

115557 

BEVEREN-WAAS 
Motel Beveren - Van 

Der Valk 

07/06/2018 
en 

14/06/2018 

16u 9.00-17.00u, 
met lunch 

Gilbert Van der 
Auwera 

(Novare bvba) 

OBM/181/44/03
01/52592/01 

115582 
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LEIDING GEVEN EN COACHEN 

Het coachen van een team 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden 
 
Doelstelling 

In deze opleiding vergroten deelnemers hun 
competentie om: 
• een team positief te benaderen 
• het beste uit een team te halen 
• smarte doelen te formuleren voor het team 
• teamafspraken te maken 
• het team op te volgen 
• een coachingsgesprek te voeren 
 

Inhoud 

Coachen versus leidinggeven: what's in a name?  

• coachen is het ontwikkelen van competenties van de 
medewerkers binnen een team in functie van de 
eigen mogelijkheden en de bedrijfsdoelstellingen. 

• leidinggeven is het aansturen van medewerkers en 
teams; samen op zoek gaan naar de beste methode 
om het gemeenschappelijke doel te bereiken. 

 
Mijn team positief benaderen 

• welke processen spelen zich af in mijn team? 
• hoe laat ik mijn team goed functioneren? 
 
Coachen van je team 

• vastleggen en inschatten van competenties 
• opstellen van s.m.a.r.t.-objectieven 
• het voeren van coachingsgesprekken 
• hoe verloopt een coachingsgesprek? 
• een coachingsgesprek motiverend houden 
• positief bijsturen 
 
Stapsgewijs doorlopen we de verschillende 
randvoorwaarden om te komen tot een goed resultaat 
wanneer we een team coachen. 
Daarnaast oefenen we uitvoerig de technieken.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BEVEREN-WAAS 
Motel Beveren - Van 

Der Valk 

18/04/2018 
en 

25/04/2018 

16u 9.00-17.00u, 
met lunch 

Gilbert Van der 
Auwera 

(Novare bvba) 

OBM/181/44/030
2/52601/01 

115591 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473/654.284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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Leidinggeven en communicatie (basisopleiding) 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden. 
 
Doelstellingen 

Om de impact en het leereffect van opleidingen te 
verhogen, werd besloten om meer gebruik te maken 
van coaching en technologie. Immers, zo zijn 
opleidingen meer gepersonaliseerd en aangepast aan 
individuele opleidingsnoden, zonder dat deelnemers 
daarbij extra tijd moeten investeren. 
 
Daarom wordt er in de opleiding ‘Leidinggeven en 
communicatie’, oorspronkelijk een 5-daagse klassikale 
training, het volgende aangeboden: 
1. Vier dagen klassikale training met cases, 
praktische theorieën en oefeningen 

• Evolutie van de organisatie en de rol van de 
leidinggevende hierin 

• Situationeel leidinggeven 
• Assertiviteit 
• Motivatie van medewerkers 
• Conflicthantering 
• Feedback geven 
2. Individuele coaching 

Na 2 dagen klassikale training is er coaching voorzien 
van ongeveer 1,5u/deelnemer. Dit kan gebeuren via 
Skype of een ander medium. Individuele vragen 
kunnen op dat moment verder besproken en uitgediept 
worden. 
3. Opbouw van een netwerk 

U krijgt niet alleen les van een ervaren trainer; U kan 
het geleerde ook verder aanvullen met de ervaringen 
van medecursisten die werken in een industriële 
omgeving. 
Dit (sociale) netwerk wordt verder ondersteund via een 
Outlook- of Whatsapp-groep met de medecursisten. 
Tussen de sessies krijgt u op die manier extra 
informatie (filmpjes, artikels, opdrachten, …) rond 
leiderschap. Het ideale moment ook om inzichten en 
kennis uit te wisselen met anderen die in hetzelfde 
domein werken. 
 
Deelnemers vergroten in de opleiding de competentie 
om: 
• Hun verantwoordelijkheden als leidinggevende op te 

nemen 
• Problemen structureel aan te pakken 
• Actief te luisteren 
• Op een assertieve wijze moeilijke boodschappen 

over te brengen 
• Hun stijl aan te passen aan de situatie 
• Een team te coachen 
• Conflicten te hanteren 
• Constructieve gesprekken te voeren 
 
Programma 

Evolutie van de organisatie en de rol van de 
leidinggevende hierin 

Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid 
ten aanzien van je team van medewerkers, de 
organisatie, je (interne) klant en tenslotte ook jezelf. 
Het opnemen van deze 'subrollen' vereist een aantal 
competenties. Het verwerven van een goed inzicht in 

je rol als leidinggevende en de daarbij horende 
competenties maken dat je je verantwoordelijkheid op 
een professionele wijze kan invullen. 
 
• Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in? 
• Wat is het essentiële verschil tussen coachen en 

leidinggeven? 
• Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe 

kunnen deze overgebracht worden? 
 
Situationeel Leidinggeven 

Afhankelijk van de taakbekwaamheid van de 
medewerker moeten leidinggevenden gepast kunnen 
reageren. 
 
• Wat is 'Situationeel leidinggeven'? 
• Hoe kunnen we duidelijke duidelijke instructies 

geven? 
• Hoe treden we disciplinair op? 
• Het slecht nieuwsgesprek 
• Het bijsturingsgesprek 
• Het participatief leidinggeven 
• Hoe voeren we een coachingsgesprek? 
• Hoe delegeren? 
 
Assertiviteit 

• Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit 
• Non-verbale assertieve gedragingen 
• Hoe reageren op niet-assertief gedrag? 
• Positieve boodschappen durven geven en ontvangen 
• Nee zeggen 
• Voeren van een slecht nieuwsgesprek 
• Wat is een klacht? Verschil tussen klager en klacht 
• Hoe klachten correct formuleren? 
• Hoe een persoonlijke klacht opvangen? 
 
Motivatie 

Wat kan ik als leidinggevende in mijn eigen dagelijkse 
praktijk doen om mijn medewerkers sterker te 
motiveren? 
 
• Welke rol kan de organisatie, de functie, het 

management, de collega's, de medewerkers... spelen 
bij het de- of motiveren van de medewerkers? 

• Inventaris van de eigen motivatoren en 
demotivatoren en deze van de medewerkers 

 
Conflicthantering 

• hoe ontstaan spanningen en conflicten? 
• hoe kunnen we een conflict vermijden? 
• hoe reageer ik in een conflict? 
• afhankelijk van de situatie, het conflict anders 

benaderen 
• hoe ontstaan weerstanden? 
• hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren? 
• hoe ze op een optimale manier wegwerken? 
 
Feedback geven 

Hoe kan ik als leidinggevende op een constructieve 
wijze feedback geven en vertrouwen opwekken? 
 
• wat is feedback? 
• essentiële voorwaarden voor feedback 
• aanvaarden van en reageren op feedback



 

15 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ZWIJNAARDE 
AA Tower 

19/02/2018, 
en 

26/02/2018, 
 

 05 of 06  
/03/2018,  

 
12/03/2018 

en 
19/03/2018 

33,5u 9.00-17.00u, 
met lunch (Op 

05/03/2018, 
06/03/2018 

1,5u coaching 
/deelnemer 

(tijdstip af te 
spreken met 

lesgever)) 

Gilbert Van der 
Auwera 

(Novare bvba) 

OBM/181/44/030
2/52602/01 

115592 

 BERCHEM 
BluePoint 

20/03/2018, 
en 

27/03/2018,  
 

16 of 17   
/04/2018,  

 
24/04/2018 

en 
08/05/2018 

33,5u 9.00-17.00u, 
met lunch (Op 

16/04/2018, 
17/04/2018 

1,5u coaching 
/deelnemer 

(tijdstip af te 
spreken met 

lesgever)) 

Gilbert Van der 
Auwera 

(Novare bvba) 

OBM/181/44/030
2/52603/01 

115593 

ZWIJNAARDE 
AA Tower 

23/05/2018, 
en 

30/05/2018,  
 

05 of 06  
/06/2018,  

 
13/06/2018 

en 
20/06/2018 

33,5u 9.00-17.00u, 
met lunch (Op 

05/06/2018, 
06/06/2018 

1,5u coaching 
/deelnemer 

(tijdstip af te 
spreken met 

lesgever)) 

Gilbert Van der 
Auwera 

(Novare bvba) 

OBM/181/44/030
2/52604/01 

115594 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473/654.284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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MENTORSCHAP 

Werkplekleren: de deelnemer centraal 
 
Leerdoel 

Ervaren medewerkers zijn het best om hun nieuwe 
collega's, uitzendkrachten of stagiairs, op te leiden. Zij 
hebben tónnen talent en know-how in huis. Maar die 
kennis overbrengen, daar stropt het vaak. Hoe 
gedraag jij je voor een groep of als coach? En hoe leg 
je de leerstof snel, duidelijk en begrijpelijk uit, precies 
op maat van de toehoorder? Tijdens deze opleiding 
wordt er stilgestaan bij de verschillen tussen mensen 
bij het aanleren van nieuwe dingen. 
 
Doelgroep 

Iedereen die op een gestructureerde, effectieve manier 
mensen wil opleiden. In deze training worden inzichten 
en tools aangereikt die onmisbaar zijn voor het 
begeleiden van anderen. 
 
Programma 

Tijdens deze module staat de deelnemer van een 
opleiding centraal. We staan stil bij de verschillen 
tussen mensen bij het aanleren van nieuwe dingen. 
 

Op het einde van de dag zijn volgende vragen 
beantwoord: 
• waarom gaat het leren bij niet iedereen even vlot? 
• welke invloed heeft de persoonlijkheid van mensen 

op leren? 
• in welke mate zijn mensen gericht op leren? 
• hoe kunnen we deze leeroriëntatie van mensen 

beïnvloeden? 
• hoe kunnen we er voor zorgen dat deelnemers zich 

bewust worden van het belang om het op een andere 
manier te doen? 

• hoe ga ik om met onverwachte reacties van mensen? 
• welke technieken kan ik toepassen om stress te 

helpen verminderen? 
• hoe merk ik dat iemans last heeft van faalangst? 
• wat is er nu effectief waar van zaken zoals de 

leerstijlen van mensen, het gebruik van de 10% in 
ons brein, ...? 

 
Aanpak 

Op het einde van de dag hebben de deelnemers een 
aanpak uitgewerkt voor concrete (moeilijke) situaties 
waarmee ze tijdens het coachen, opleiden, begeleiden 
van mensen te maken krijgen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BEVEREN-WAAS 
Motel Beveren - Van 

Der Valk 

15/5/2018 8u 09u00-17u00, 
met lunch 

Charis Libotton 
(Knowledge On the 

Spot ) 

VIB/181/44/0307/
52389/01 

115172 
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Werkplekleren: de opbouw van een training 
 
Leerdoel  

Ervaren medewerkers zijn het best om hun nieuwe 
collega's, uitzendkrachten of stagiairs, op te leiden. Zij 
hebben tónnen talent en know-how in huis. Maar die 
kennis overbrengen, daar stropt het vaak. Hoe 
gedraag jij je voor een groep of als coach? En hoe leg 
je de leerstof snel, duidelijk en begrijpelijk uit, precies 
op maat van de toehoorder? Tijdens deze opleiding 
wordt de focus gelegd op het voor-, hoofd- en natraject 
van een training. 
 
Doelgroep 

Iedereen die op een gestructureerde, effectieve manier 
mensen wil opleiden. Ze is een must voor mensen die 
vanuit hun ervaring opleidingen geven of voor die 
personen die graag eens stilstaan bij wat men op dit 
moment weet op het vlak van effectief opleiden. 
 
Programma 

Tijdens deze module bekijken we hoe je een training, 
coaching of leertraject best aanpakt. Tijdens dit 
programma leer je de juiste kennis over te brengen, en 
leer je je te gedragen als trainer, coach of mentor. We 
focussen op de activiteiten van het voor-, hoofd- en na 
traject van een training, coaching of leertraject. 
 
Op het einde van de dag zijn volgende vragen 
beantwoord: 

• Welke info heb je nodig voor de leerjongere/stagiair 
aan de stage begint? 

• Hoe van je hem/haar op tijdens de eerste stagedag? 
• Welke afspraken maak je? 
• Wat is het belang van de voorbereiding / het 

voortraject van de training? 
• Hoe kun je deelnemers ervan overtuigen dat ze in 

staat zijn de nieuwe dingen echt aan te leren? 
• Welke doelen formuleren we best voor een training? 
• Welke technieken zijn de meest effectieve om 

mensen nieuw gedrag aan te leren? 
• Hoe formuleren we onze feedback op een manier dat 

de deelnemer hiermee aan de slag wil? 
• Hoe ziet een leer- en actieplan er in de praktijk uit? 
• Welke dingen kunnen we doen om de transfer naar 

de praktijk te stimuleren? 
• Hoe volg je de stagiair op? 
• Hoe laat je hem / haar nadenken over zijn / haar 

evolutie? 
• Hoe voer je een tussentijds gesprek? 
• Hoe evalueer je? 
• Hoe voer je een eindgesprek? 
 
Aanpak 

Tijdens deze hands-on module werken de deelnemers 
doelstellingen, intro's, opdrachten,... uit die 
onmiddellijk gebruikt kunnen worden op hun 
werkpplek. De diverse oefeningen zijn zo realistisch 
mogelijk. 
 
Erkenning 

Deze opleiding is erkend i.h.k. mentorkorting.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

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

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BEVEREN-WAAS 
Motel Beveren - Van 

Der Valk 

24/4/2018 8u 09u00-17u00, 
met lunch 

Charis Libotton 
(Knowledge On the 

Spot ) 

VIB/181/44/0307/
52390/01 

115173 
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MEER OPLEIDINGEN WAAR ALIMENTO TUSSENKOMSTEN 
VOOR KAN BIEDEN 

 

Meer opleidingen, georganiseerd door onze partners 
 
Alimento biedt  zelf slechts enkele opleidingen aan rond persoonlijke vaardigheden. Voor meer opleidingen over 
de 
bovenstaande thema’s of andere onderwerpen, kan u terecht bij onze erkende partners. 
 
HET KALENDERAANBOD VAN ONZE PARTNERS ... 
 
Indien u een opleiding rond communicatie en leidinggeven wenst te volgen binnen het kalenderaanbod van onze 
erkende partners, kan u genieten van een tussenkomst van € 130/dag/deelnemer (max. 3 deelnemers per 
bedrijf). 
 
Opgelet: niet alle opleidingen komen automatisch in aanmerking voor Alimento-tussenkomst! 
Neem daarom steeds eerst contact met ons op. 
 
De procedure verloopt als volgt: 

1. U schrijft in bij de partner (max 3 werknemers van hetzelfde bedrijf per opleiding; anders is een 
maatopleiding wellicht aan te raden) 

2. U regelt de opleidingsfactuur rechtstreeks met de lesgever 
3. Na afloop van de opleiding bezorgt de lesgever de aanwezigheidslijst, met originele handtekening van 

delesgever, en kopie van de factuur aan Alimento vzw 
4. U ontvangt van Alimento vzw een aanvraagformulier voor de tussenkomst 

- met de vraag om de nodige deelnemersgegevens te bezorgen 
- als er bedienden deelnemen wordt een paritaire goedkeuring gevraagd 
5. Als er uitzendkrachten deelnemen wordt ook een paritaire goedkeuring gevraagd 
6. Zodra aanvraagdocument (met paritaire goedkeuring) en deelnemersinfo zijn ontvangen, wordt de 

tussenkomst overgemaakt (maximaal het factuurbedrag excl. BTW) 
 
Indien de betrokken werknemer minstens 32 u opleiding volgde binnen eenzelfde rubriek wordt u automatisch 
verwittigd dat een deel van de loonkosten via BEV kan worden gerecupereerd. 
 
 
 

Op maat opleidingen voor al uw medewerkers 
 
Anderzijds is het ook mogelijk om te kiezen voor een op maat opleiding voor uw medewerkers. In dat geval 
voorziet Alimento een tussenkomst van max. €390/dag. 
 
Opgelet: niet alle opleidingen komen automatisch in aanmerking voor Alimento-tussenkomst! 
Neem daarom steeds eerst contact met ons op. 
 
De procedure verloopt als volgt: 
 
1. U organiseert de opleiding in samenspraak met Alimento vzw voor minimaal 3 werknemers van hetzelfde 

bedrijf voor dezelfde opleiding (bij minder deelnemers wordt de tussenkomst pro rata berekend) 
2. U regelt de opleidingsfactuur met de lesgever 
3. Na afloop van de opleiding bezorgt de lesgever (of uzelf) de aanwezigheidslijst, met handtekening van de 

lesgever, en een kopie van de factuur aan Alimento vzw 
4. U vult het Alimento aanvraagformulier voor de tussenkomst in, en bezorgt de nodige deelnemersgegevens 
a. Als er bedienden deelnemen wordt een paritaire goedkeuring gevraagd 
5. Als er uitzendkrachten deelnemen wordt ook een paritaire goedkeuring gevraagd 
6. Zodra aanvraagdocument en deelnemersinfo zijn ontvangen, wordt de tussenkomst overgemaakt (maximaal 

het factuurbedrag excl. BTW) 
 
Indien de betrokken werknemer minstens 32 u opleiding volgde binnen eenzelfde rubriek wordt u automatisch 
verwittigd dat een deel van de loonkosten via BEV kan worden gerecupereerd. 
 
Op pagina 19 vindt u het overzicht van erkende lesgevers voor opleidingen rond persoonlijke, commerciële en 
financiële vaardigheden.   
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Onze erkende partners 

Erkende lesgevers voor opleidingen persoonlijke, commerciële & 
financiële vaardigheden  

(situatie op 4/12/2017, een actuele lijst is op de website beschikbaar) 
 

Lesgever Contact Wallonië Contact Vlaanderen 

Acta Management Maarten Azou Maarten Azou 

info@actamanagement.be info@actamanagement.be 

www.actamanagement.be www.actamanagement.be 

0476 433 049 0476 433 049 

AD-HOC Marie Hendrick Marie Hendrick 

marie.hendrick@gmail.com  marie.hendrick@gmail.com  

0476 26 64 60  0476 26 64 60  

Alias Consult Nathalie Renard   

as@aliasconsult.be 

www.aliasconsult.be 

04 228 86 60 

Amelior Xavier Buyck Xavier Buyck 

xb@amelior.be xb@amelior.be 

www.amelior.be www.amelior.be 

056 23 20 64 056 23 20 64 

AMVR bvba Marc Van Riet Angela Nijssen 

info@amvr.be info@amvr.be 

www.amvr.be www.amvr.be 

016 62 35 22 016 62 35 22 

Ascento Hilde Goossens  Hilde Goossens  

hilde.goossens@ascento.be hilde.goossens@ascento.be  

www.ascento.be www.ascento.be 

0496 577 446 0496 577 446 

Assertifuture Francis Van Looy Francis Van Looy 

assertifuture@online.be assertifuture@online.be  

www.assertifuture.be www.assertifuture.be 

02 779 21 68 02 779 21 68 

B2B Learning Anne Carpentier Anne Carpentier 

info@b2blearning.be info@b2blearning.be 

www.b2blearning.be www.b2blearning.be 

02/335.12.36 02/335.12.36 

B&D Business Development   Cinthia Maes 

seminar@b-d.be 

www.b-d.be 

016 40 92 90 

Bureau Jos Moons Jos Moons Jos Moons 

jos@moons.be jos@moons.be 

www.moons.be www.moons.be 

03 354 15 16 03 354 15 16 
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Call International Valerie Gerard Valerie Gerard 

val@callinter.com val@callinter.com 

http://www.callinter.com/ http://www.callinter.com/ 

02 353 13 00 02 353 13 00 

CECOM 
Centre d'Etudes de la 
Communication 

 Anne Geldhof  Anne Geldhof 

anne.geldhof@lececom.be anne.geldhof@lececom.be 

www.lececom.be www.lececom.be 

010 47 28 21 010 47 28 21 

CEGIS Angélique Dradin Angélique Dradin 

a.dradin@cegis.com a.dradin@cegis.com 

www.cegis.be www.cegis.be 

04 338 19 00 04 338 19 00 

Centre de Compétence 
Management & 
Commerce 

 Vincent Ledoyen   

vincent.ledoyen@forem.be  

www.formation-management-
commerce.be 

071 20 01 68 

Chambre de Commerce 
et de l'Industrie du 
Luxembourg 
CCILB 

Yannick Noiret   

yannick.noiret@ccilb.be  

www.ccilb.be 

061 29 30 55  

Cipers Training & 
Coaching 

Luc Cipers Luc Cipers 

info@cipers.be info@cipers.be 

www.cipers.be www.cipers.be 

015 75 88 77 015 75 88 77 

Coaching Partners bvba   Paul Van Geyt 

paul.vangeyt@coachingpartners.be 

www.coachingpartners.be 

0496 803 302 

Coaching Square Marleen Boen Marleen Boen 

marleen@coachingsquare.be marleen@coachingsquare.be 

www.coachingsquare.be www.coachingsquare.be 

0477 285 060 0477 285 060 

Coaching The Shift Dorothée Willems Dorothée Willems 

dorothee@coachingtheshift.com dorothee@coachingtheshift.com 

www.coachingtheshift.com  www.coachingtheshift.com  

045 738 515  045 738 515  

Compaan - Job & Co 
vzw 

  Goedele Provost 

goedele.provost@compaan.be  

www.compaan.be 

09 266 18 10 

ETH 
(The European Training 
House) 

Diane Dockx Bruno Rouffaer 

 diane@eth.be bruno@eth.be  

www.europeantraininghouse.com www.europeantraininghouse.com 

0477 391 269 015 28 29 32 
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Evolution@Job Lawrence Sergeant Lawrence Sergeant 

Lawrence.sergeant@evolution-
job.be 

Lawrence.sergeant@evolution-job.be 

    

0491 96 50 44 0491 96 50 44 

Formalia  Benedicte Thierie   

b.thierie@formalia.be 

www.formalia.be 

04 374 92 74 

Centre Ifapme 
Liège-Huy-
Waremme ASBL 

Florence Descamps   

Florence.Descamps@formation-
pme.be 

www.formation-continue.be 

0494 561 729 

Foster & Little Jean-Louis Festeraerts Jean-Louis Festeraerts 

jlf@foster-little.com jlf@foster-little.com 

www.foster-little.com www.foster-little.com 

0495 100 702 0495 100 702 

Globis Rommy Wils Rommy Wils 

rommy.wils@globis-cvba.be rommy.wils@globis-cvba.be 

www.globis-cvba.be www.globis-cvba.be 

089 810 815 089 810 815 

Happy Mondays  Olivier Heureux Olivier Heureux 

olivier@happymondays.be olivier@happymondays.be 

www.happymondays.be www.happymondays.be 

0495 695 538 0495 695 538 

HCM²   Ellen De Wilde 

edewilde@hcm2.be 

www.hcm2.be 

0497 705 644 

Heydays "Training & 
Coaching 

Elke Van Parys Elke Van Parys 

elke@heydays.be elke@heydays.be 

www.heydays.be  www.heydays.be  

09 223 13 81  09 223 13 81  

Human Hub   Patrick Homblé 

patrick.homble@humanhub.be 

www.humanhub.be 

0475 340 152 

Human Matters Marianne Belsack Erwin Tielemans 

erwin@humanmatters.eu erwin@humanmatters.eu 

www.humanmatters.eu www.humanmatters.eu 

0474 360 360 0474 360 360 

Hura   Leen Peeters 

leen@hura.be 

www.hura.be  

0479 439 519 
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ICHEC Formation 
Continue 

Claire Durant   

Claire.durant@ichec.be 

http://www.ichecformationcontinue.be  

02 739 37 48 

IFAPME Charleroi 071 28 10 00   

info@centrepme.be 

http://www.charleroi.ifapme.be/ 

  

IFAPME Mons 
Borinage 

065 35 60 33   

caroline.delporte@ifapme.be 

http://www.centrembc.ifapme.be/ 

  

IFAPME Tournai 
(Foclam) 

069 89 11 11   

foclam@ifapme.be 

http://www.tournai.ifapme.be/ 

  

IFAPME Verviers 087 32 54 54   

centre.verviers@ifapme.be 

http://www.verviers.ifapme.be/ 

  

Ifbd Geert Naessens Geert Naessens 

geert@ifbd.be geert@ifbd.be 

www.ifbd.be www.ifbd.be 

050 38 30 30 050 38 30 30 

Immarsa Christian Henrard Christian Henrard 

christianhenrard@immarsa.be  christianhenrard@immarsa.be 

    

03 231 95 13 03 231 95 13 

Impact nv Stijn Vandenberk Stijn Vandenberk 

stijn.vandenberk@impact-nv.be stijn.vandenberk@impact-nv.be 

www.impact-nv.be www.impact-nv.be 

016 52 09 94 016 52 09 94 

Impro Training Alexia Subert Philine Jassens  

a.subert@improtraining.be  p.jassens@improtraining.be 

www.improtraining.be www.improtraining.be 

0485 97 56 67 0487 70 24 58  

Imp’Act  Frederic Peire  Jochen ROEF  

f.peire@imp-act.be j.roef@imp-act.be 

www.imp-act.be www.imp-act.be 

04 338 14 04   

Info Topics bvba Marianne Steekers  Dirk Michielsen 

marianne@infotopics.be  dirk@infotopics.be 

www.infotopics.be www.infotopics.be 

03 226 22 19  03 226 22 19  

 
 

mailto:Claire.durant@ichec.be
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Intensio Johan Snellinckx Johan Snellinckx 

johan@intensio.be johan@intensio.be 

www.intensio.be www.intensio.be 

0486 28 99 54 0486 28 99 54 

Intentif De Veirman Pascal De Veirman Pascal 

pascal.deveirman@intentif.be  pascal.deveirman@intentif.be  

www.intentif.be www.intentif.be 

0476 25 27 56 0476 25 27 56 

Inventi Frank De Pauw Hanne Rummens 

info@inventi.be hanne.rummens@inventi.be    

www.inventi.be www.inventi.be 

03 223 68 68 03 223 68 67  

Ithaka Dorothe Willems Marleen Boen 

dorothee@coachingsquare.be  marleen@coachingsquare.be 

www.ithaka.be www.ithaka.be 

0475 738 515 0477 285 060 

Janssens 
Management 
Assistance 

Guy Janssens Guy Janssens 

guy@managementassistance.be guy@managementassistance.be 

0477 48 50 66 0477 48 50 66 

www.managementassistance.be  www.managementassistance.be  

Job & Coach Van Osselaer Charline Verbeken Sofie 

charline.vanosselaer@jobencoach.c
om 

sofie.verbeken@jobencoach.com  

www.jobencoach.com  www.jobencoach.com 

03 210 17 78 03 210 17 78 

UC Limburg Leuven 
(KHLim-Quadri) 

  Luk Indesteege 

luk.indesteege@khlim.be 

www.khlimquadri.be 

011 30 04 70 

Kluwer 
Opleidingen/Formatio
ns 

Verschueren Barbara Verschueren Barbara 

bverschueren@klu.be bverschueren@klu.be 

www.kluweropleidingen.be www.kluweropleidingen.be 

015 45 34 50 015 45 34 50 

Krauthammer België Liesbet Brosens Liesbeth Brosens 

liesbet_brosens@krauthammer.com liesbet_brosens@krauthammer.com 

www.krauthammer.be www.krauthammer.be 

02 359 96 90 02 359 96 90 

Learnia Jan Pintelon Jan Pintelon 

jan.pintelon@learnia.be jan.pintelon@learnia.be 

www.learnia.be www.learnia.be 

477 69 48 06 477 69 48 06 
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Maison de la 
formation 
(CHOQ) 

Martine Leroy Martine Leroy 

m.leroy@maison-formation-wapi.be info@maison-formation-wapi.be  

www.maison-formation-wapi.be  http://www.maison-formation-wapi.be/ 

0498 12 33 57 0498 12 33 57 

Manacoach Florence Pourtois Florence Pourtois 

f.pourtois@manacoach.com  f.pourtois@manacoach.com  

www.manacoach.com  www.manacoach.com 

0476 879 671 0476 879 671 

Management 
Spark 

Vincent Zandona Guy Janssens 

vince@managementspark.com  guy@managementspark.com  

http://www.managementspark.com/  http://www.managementspark.com/ 

0497 14 02 90 0477 48 50 66 

Mentally Fit 
Institute 

Alexander Vandervelden Alexander Vandervelden 

alexander.vandervelden@mentallyfit.be  alexander.vandervelden@mentallyfit.be 

www.mentallyfit.eu www.mentallyfit.eu 

02 337 00 50 02 337 00 50 

Mercuri 
International 

Karine Van Acker Karine Van Acker 

vanacker@mercuri.be vanacker@mercuri.be 

be-fr.mercuri.net/ be-fr.mercuri.net/ 

02 244 93 83 02 244 93 83 

Nexum Dimitri Ghequiere Dimitri Ghequiere 

dimitri.ghequire@nexum.eu  dimitri.ghequire@nexum.eu  

www.nexum.eu  www.nexum.eu  

0473 691 692 0473 691 692 

NOA 
TRAININGS 

Ingrid Nys Ingrid Nys 

I_nys@noatrainings.be I_nys@noatrainings.be 

www.noatrainings.be www.noatrainings.be 

0491 529 166 0491 529 166 

Novare Jan Dijkmans Jan Dijkmans 

jan.dijkmans@novare.be jan.dijkmans@novare.be 

www.novare.be www.novare.be 

014 43 46 36 014 43 46 36 

Obelisk   Liesbeth Vanhelmont 

liesbeth@obelisk.be 

www.obelisk.be 

016 61 65 76 

Ogilvy Internal 
Communications 

Charlyne Mercier Charlyne Mercier 

Charlyne.Mercier@oic.eu Charlyne.Mercier@oic.eu 

www.oic.eu www.oic.eu 

02 545 65 50 02 545 65 50 

Orbid nv Ann Verhegge Ann Verhegge 

info@orbid.be info@orbid.be 

www.orbid.be www.orbid.be 

09 272 99 07 09 272 99 07 
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Outward Bound 
Belgium 

Philippe Marot Coeckaerts Sofie 

philippe.marot@outwardbound.be sofie.coekaerts@outwardbound.be 

www.outwardbound.be www.outwardbound.be 

0475 354 845 016 23 51 72 

Peak 6 Carol Geens Carol Geens 

carol.geens@peak6.be  Carol.geens@peak6.be 

www.peak6.be www.peak6.be 

051 46 05 00 - 0473 958 999  051 46 05 00 - 0473 958 999  

Peak 
Communications 

Chris Decroix Chris Decroix 

chris.decroix@peakcom.eu chris.decroix@peakcom.eu 

www.peakcom.eu www.peakcom.eu 

0498 51 33 56 0498 51 33 56 

Penta 
Management SA 

Luc Geens Luc Geens 

l.geens@pentamanagement.be  l.geens@pentamanagement.be  

www.pentamanagement.be www.pentamanagement.be 

02 357 08 80 02 357 08 80 

People Partner 
bvba 

Johan Desmet Johan Desmet 

Johan.desmet@peoplepartner.be Johan.desmet@peoplepartner.be  

www.peoplepartner.be www.peoplepartner.be 

0473 72 53 83  0473 72 53 83  

Priority 
Management 
Performance 
Management 

Anna Sigurdsson Anna Sigurdsson 

a.sigurdsson@prioritymanagement.com  a.sigurdsson@prioritymanagement.com 

www.prioritymanagement.com/brussels  www.prioritymanagement.com/brussels  

0495 16 16 41 0495 16 16 41 

Progress 
consulting 

Annick Sulon Hilde Nicasi 

as@progressconsulting.be  admin@progressconsulting.be  

www.progressconsulting.be www.progressconsulting.be 

04 225 08 28 04 225 08 28 

Quattro 
Development 

Hans van Stiphout Philippe Buyssens 

hans.van.stiphout@quattro-
development.be 

Philippe.buyssens@quattro-development.be 

www.quattro-development.be www.quattro-development.be 

0475 868 908 0476 421 891 

Quintessence 
Consulting 

Marleen Malfait Marleen Malfait 

marleen.malfait@quintessence.be  marleen.malfait@quintessence.be 

www.quintessence.be www.quintessence.be 

03 281 44 88 03 281 44 88 

Risemart Laurence Hoyois  Martine Desmedt 

laurence.hoyois@risesmart-randstad.be martine.desmedt@risesmart-randstad.be 

www.risesmart.be www.risesmart.be 

0494 56 17 67 09 272 65 54 
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Schouten & 
Nelissen 

  Christophe van Pottelsberghe 

christophe.van.pottelsberghe@schoutennenneliss
en.be 

www.schoutenennelissen.be 

0474 368 463 

Skillbuilders en 
Public Speaking 
SBS 

Steven Van Mol Steven Van Mol 

info@skillbuilders.be info@skillbuilders.be 

www.skillbuilders.be www.skillbuilders.be 

053 85 77 77 053 85 77 77 

SD Worx Stéphanie Servais Eva Platevoet 

stephanie.servais@sdworx.com  eva.platevoet@sdworx.com 

www.sdworx.be/learning www.sdworx.be/learning 

0477 80 89 62 03 220 22 84 

Seven Miles Sandra Peeters Sandra Peeters 

Sandra.Peeters@clearconsulting.be Sandra.Peeters@clearconsulting.be 

www.sevenmiles.be www.sevenmiles.be 

0479 600 637 0479 600 637 

SIOS bvba Brecht Devriese Brecht Devriese 

brecht.devriese@sios.be  brecht.devriese@sios.be 

www.sios.be www.sios.be 

09 220 93 85 09 220 93 85 

Skilliant (SBM - 
Syntra West) 

  Mieke Levrouw 

mieke.levrouw@syntrawest.be 

www.syntrawest.be 

051 26 87 55 

Stanwick Katia Van Den Brempt Katia Van Den Brempt 

katia.vandenbrempt@stanwick.be katia.vandenbrempt@stanwick.be  

www.stanwick.be www.stanwick.be 

09 210 59 50 09 210 59 50 

Syntra Limburg 
Bedrijfsopleidinge
n (Fortio) 

  Karolien Vanstraelen  

Karolien.Vanstraelen@fortio-
bedrijfsopleidingen.be 

www.fortio-bedrijfsopleidingen.be 

0472 45 08 59  

Team Power Ann De Troch Ann De Troch 

a.detroch@teampower.be a.detroch@teampower.be 

www.teampower.be  www.teampower.be  

02 771 76 23 02 771 76 23 

Technifutur Martine Simonis   

martine.simonis@technifutur.be  

www.technifutur.be 

04 382 45 18 
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Temafield Benoit Erpicum Jean-Pierre Van de Voorde  

b.erpicum@temafield.be  jp.vandevoorde@temafield.be  

www.temafield.be www.temafield.be 

071 78 16 99 071 78 16 99 

Tempo-team  
HR Services 

Delphine Lareppe  An Geypen  

delphine.lareppe@tempo-team.Be  an.geypen@tempo-teamprofessionals.be 

www.tempo-team.be/hr-services www.tempo-team.be/hr-services 

0496 581 030 0477 488 687 

The Retail 
Academy 

Silvie Vanhout Silvie Vanhout 

s.vanhout@theretailacademy.be  s.vanhout@theretailacademy.be  

www.theretailacademy.eu  www.theretailacademy.eu 

015 627 917 015 627 917 

Trainingshuis in co   Els Van der Klugt 

els@TinCo.be 

www.TinCo.be  

03 685 59 03 

Université de Lille 1 Brigitte Poulinot    

genevieve.millara@univ-lille1.fr  

http://catalogue-fpr.univ-lille1.fr/  

00 33(0)3 20 58 11 66 

Vapro Chris van der Schueren Chris van der Schueren 

C.vd.Schueren@vapro.be C.vd.Schueren@vapro.be 

www.vapro.be www.vapro.be 

03 666 27 46   03 666 27 46   

THE VAT HOUSE - 
LA MAISON TVA – 
HET BTW HUIS 

Nadia Franquet Nadia Franquet 

nadia.franquet@vat-house.com nadia.franquet@vat-house.com 

www.vat-house.com www.vat-house.com 

03 890 46 90 03 890 46 99 

Vokans   Annelies Van Loy 

annelies.vanloy@vokans.be  

www.vokans.be 

0477 962 082 

 
 
Raadpleeg ons telkens wanneer u tussenkomst wenst voor een kalendertraining of een op maat opleiding 
aangezien niet alle opleidingen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij Daniëlle Verlaet, opleidingsadviseur 
(e-mail: danielle.verlaet@alimento.be of gsm: 0473 654 284).  

mailto:b.erpicum@temafield.be
mailto:jp.vandevoorde@temafield.be
http://www.temafield.be/
http://www.temafield.be/
mailto:delphine.lareppe@tempo-team.Be
mailto:an.geypen@tempo-teamprofessionals.be
mailto:s.vanhout@theretailacademy.be
mailto:s.vanhout@theretailacademy.be
http://www.theretailacademy.eu/
http://www.theretailacademy.eu/
mailto:els@TinCo.be
http://www.tinco.be/
mailto:genevieve.millara@univ-lille1.fr
http://catalogue-fpr.univ-lille1.fr/
mailto:nadia.franquet@vat-house.com
mailto:nadia.franquet@vat-house.com
http://www.vat-house.com/
http://www.vat-house.com/
mailto:annelies.vanloy@vokans.be
http://www.vokans.be/
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TAALOPLEIDINGEN  

... op maat van al uw medewerkers 
 

Inhoud 

Van Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen tot Pools om communicatie te verbeteren met 
Poolse magazijnarbeiders, business Engels voor directiesecretaresses of Frans voor 
bedienden/kaderleden...  
 
Voor alle taalopleidingen kunt u steeds bij Alimento terecht. De inhoud en de oefeningen van elk 
programma variëren in functie van de basiskennis van de deelnemer, in combinatie met de vereisten 
voor zijn functie. De duur, het tempo en het niveau worden steeds tijdens een screening bepaald. 
 
Het leren kan gebeuren in uw bedrijf of in een opleidingscentrum en dit via kalendertrainingen,  
op maat opleidingen, of via een taalbad. 
 
Alimento voorziet speciale financiële tegemoetkomingen voor de opleiding ‘Nederlands, Frans of Duits 
op de werkvloer voor allochtonen of laaggeletterden’. 

Doelgroep 

Iedere werknemer (behorende tot paritair comité 118 of 220) die met betrekking tot de uitoefening van 
zijn/haar functie een algemeen of specifiek tekort in zijn of haar taalgebruik ervaart. 

Alimento tegemoetkoming 

Voor opleidingen op maat bedraagt de Alimento-tegemoetkoming €17/u van zodra de opleiding 
plaatsvindt tijdens de werkuren en €35/u voor de opleiding ‘Nederlands, Frans of Duits op de 
werkvloer voor allochtonen of laaggeletterden’. In open aanbod (kalendertrainingen) bedraagt de 
korting €17/u/deelnemer waarbij een bedrijf maximum 3 werknemers per opleiding kan inschrijven. 

Mogelijke opleidingspartners 

Sedert 2008 kunt u rekenen op de Alimento-tegemoetkoming van zodra het opleidingsinstituut 
waarmee u wenst samen te werken, Q-for Food gecertificeerd is en een overeenkomst met Alimento 
heeft ondertekend. Op pagina 31 vindt u het overzicht van erkende taalpartners. 

Terugbetaling loonkost bij opleiding 

Elke taalopleiding is ook erkend voor betaald educatief verlof (BEV) waarmee u als werkgever een 
deel van de loonkost van uw werknemers in opleiding kunt terugvorderen. Een opleiding moet dan 
minstens 32u duren, in een periode van 365 opeenvolgende kalenderdagen. 

Meer info 

Contacteer Herbert Matthys voor meer informatie: herbert.matthys@alimento.be – 0473 654 276. 
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Klare taal tussen Vlamingen en Fransen 

Greenyard Foods, het vroegere Pinguin Foods, telt Vlamingen en Fransen onder zijn werknemers. 
Twee talen op de werkvloer: dat zorgt voor problemen. Daarom organiseerde het West-Vlaamse 
diepvriesbedrijf een opleiding Frans, samen met Alimento. 
 
De cursus Frans kadert in een breed opleidingstraject. Uitgangspunt? Een comfortabele 
werkomgeving verhoogt de efficiëntie. En dat comfort staat of valt met een goede communicatie 
tussen álle werknemers.  
 

Vlamingen aan zet 

Greenyard Foods gaf Franse les aan de Nederlandstalige werknemers. Waarom geen Nederlandse 
les voor de Franse grensarbeiders? Jan Ingelbeen, general manager bij Greenyard Foods: “Veel 
bedrijven leverden in het verleden inspanningen om de Noord-Franse werknemers Nederlands aan te 
leren. Als er al iets bleef hangen, was het vaak alleen basiscommunicatie. Ik ben ervan overtuigd dat 
het efficiënter is om het Frans van onze Nederlandstalige teamleaders aan te scherpen. Iedere 
Vlaming heeft vanuit zijn opleiding al een basiskennis Frans. Zo bouwen we de kennis sneller op, en 
verbeteren we de communicatie op de werkvloer.” 
 

Eigen taal eerst 

Applaus vanaf de schoolbanken? Ja. Maar in het begin was er veel scepsis. “De Nederlandstalige 
werknemers vonden dat iedereen in Vlaanderen Nederlands moet spreken”, herinnert Jan Ingelbeen 
zich. “Mijn mening is genuanceerder. Franse medewerkers die in Frankrijk wonen en leven, hoeven 
van mij geen Nederlands te kennen. Zij doen dagelijks de moeite om hier te komen werken. Ze rijden 
dikwijls tientallen kilometers. Wonen ze in Vlaanderen? Dan vind ik wel dat ze Nederlands moeten 
leren.” 
 
Na de les spreken werkgever en werknemers dezelfde taal: dit is een geslaagd project én voor 
herhaling vatbaar! 

 

Op consultatie bij de taaldokter 

Geen schoolse aanpak voor de Greenyard Foods-medewerkers. Wel een individuele coaching, 
geknipt op hun maat. Alimento-docente Anne Poisseroux spendeerde flink wat tijd in het bedrijf: “De 
werknemers namen zelf het initiatief om zich voor een individuele sessie in te schrijven. Vergelijk het 
met een consultatie bij de dokter. Elke sessie duurde 30 minuten, en handelde over een individueel 
‘taalprobleem’ van de werknemer. Sommige mensen hadden specifieke vragen over grammatica. 
Anderen oefenden om moeilijke gesprekken te voeren, zoals een functioneringsgesprek, een 
technische toelichting of een toolboxmeeting.”  
 

Kant-en-klare kennis 

Een verrijkende ervaring voor alle partijen. En ook docent Anne blikt tevreden terug: “Voor een 
taaldocent is het leuk om individuele vragen te beantwoorden en volledig op maat te werken. Voor 
beide partijen geeft dit meer voldoening. De deelnemers maken zich gemakkelijk een halfuur vrij en 
tussen de sessies passen ze het geleerde meteen toe op de werkvloer. Iedere deelnemer heeft dus in 
zijn of haar eigen tempo vooruitgang geboekt.” 
 
Geeft u ook graag het woord aan een Alimento-taaldocent? Neem dan contact op met  

Herbert Matthys, mail: herbert.matthys@alimento.be – tel  0473 654 276. 
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Erkende lesgevers voor taalopleidingen 
Talen - Langues 10/11/17 

Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

Accent Languages 
4671 Blegny (Barchon) 

Sabrina Santarossa Sabrina Santarossa 

ssa@accentlang.com 

ssa@accentlang.com 

www.accentlang.com 

www.accentlang.com 

04 387 86 52 04 387 86 52 

Acta vzw 

  Koen Van Dender 

  KVD@acta-vzw.be 

  www.acta-vzw.be 

  03 620 23 75 

Berlitz Language Centers 
1150 et 1050 BXL 

5004 Namur 
7522 Tournai 

Véronique De Smet  Serge Langerock 

veronique.desmet@berlitz.be serge.langerock@berlitz.be  

www.berlitz.be www.berlitz.be 

069 89 00 25 02 626 95 82 

BLCC - Business Language  
& Communication Centre 

1000 BXL 
3000 Leuven 
8500 Kortrijk 

Stephanie Deblaere Stephanie Deblaere 

Stephanie.Deblaere@blcc.be Stephanie.Deblaere@blcc.be 

www.blcc.be www.blcc.be 

016 32 56 91 016 32 56 91 

Bureau Jos Moons 
2880 Weert 

Jos Moons Jos Moons 

jos@moons.be jos@moons.be 

www.moons.be www.moons.be 

03 354 15 16 03 354 15 16 

Call International 
1050 BXL 

1410 Waterloo 

Valérie Gérard Valérie Gérard 

val@callinter.com val@callinter.com 

www.callinter.com www.callinter.com 

02 353 13 00 02 353 13 00 

Ceran Lingua International 
sa 

4900 Spa 

Service à la Clientèle Service à la Clientèle 

customer@ceran.com customer@ceran.com 

www.ceran.com www.ceran.com 

087 79 11 22 087 79 11 22 

CLL 
4800 Verviers 
5000 Namur 

1200 BXL 
1348 Louvain-La-Neuve 

Nathalie Frisanco   

02 761 74 77   

www.cll.be   

   

CLL/ Altissia 

Thomas Moreau Cédric Bounameaux 

tmoreau@altissia.com 

cbounameaux@altissia.com 

www.altissia.com 

www.altissia.com  

0492 79 10 76 010 65 72 61 

Compaan - Job & Co vzw 
9040 Sint-Amandsberg 

  Goedele Provost 

  goedele.provost@compaan.be  

  www.compaan.be 

  09 266 18 10 
 
 
 
 

mailto:ssa@accentlang.com
mailto:ssa@accentlang.com
http://www.accentlang.com/
http://www.accentlang.com/
mailto:KVD@acta-vzw.be
mailto:serge.langerock@berlitz.be
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http://www.berlitz.be/
http://www.blcc.be/
http://www.moons.be/
mailto:val@callinter.com
mailto:val@callinter.com
http://www.callinter.com/
http://www.callinter.com/
mailto:customer@ceran.com
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http://www.ceran.com/
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http://www.cll.be/
mailto:tmoreau@altissia.com
http://www.altissia.com/
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http://www.compaan.be/
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Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

ElaN Languages 
1348 Louvain-La-

Neuve 
3550 Heusden-Zolder 

Peter Vaes Peter Vaes 

pvaes@elanlanguages.com pvaes@elanlanguages.com 

www.elanlanguages.com www.elanlanguages.com 

010 39 00 43 011 79 05 15 

Elohim Language 
Services  

(Hasselt - Leuven - 
Antwerpen) 

Marc Smekens Marc Smekens 

marc@elohim.be marc@elohim.be 

www.elohim.be www.elohim.be 

016 40 66 63 016 40 66 64 

Eurospeak 
9000 Gent 

Marleen Das-Van Innis Christel Van Renterghem 

infobr@eurospeak.be info.gent@eurospeak.be 

www.eurospeak.be www.eurospeak.be 

02 511 89 12  09 222 19 52 

Formation PME asbl 
Liège 

Florence Descamps   

florence.descamps@formation-pme.be   

www.formation-continue.be   

 0494 561 729   

Happy Mondays 
1081 Uccle 

Olivier Heureux Kelly De Jonghe 

olivier@happymondays.be project@happymondays.be  

www.happymondays.be/ www.happymondays.be/ 

0495 695 538 0472 04 54 48 

Lerian-Online 
Languages 

Brussel -  Antwerpen 
Gent - Luik 

Madeleine Clotuche Greet Capiau 

madeleine.clotuche@lerian.be greet.capiau@lerian.be 

www.lerian.be www.lerian.be 

02 217 37 47 02 217 37 47 

Maison de la 
Formation  
7540 Kain 

Martine Leroy -     

m.leroy@maison-formation-wapi.be   

http://www.maison-formation-
wapi.be/   

0498 12 33 57    

SBM - Skilliant 

  Caroline Scherpereel 

  
caroline.scherpereel@sbmopleidingen.be 

  www.syntrawest.be 

  0497 58 29 68 

Syntra Limburg 
Bedrijfsopleidingen 

(Fortio) 

  Karolien Vanstraelen  

  

Karolien.Vanstraelen@syntra-
bedrijfsopleidingen.be 

  www.syntra-limburg.be  

  0472 45 08 59  

Heydays" (Het 
Talenhuis) 

9800 Deinze 

Sofie Bekaert Sofie Bekaert 

sofie@heydays.be 

sofie@heydays.be 

www.heydays.be 

www.heydays.be 

09 223 13 81  09 223 13 81 
 
 

mailto:pvaes@elanlanguages.com
mailto:pvaes@elanlanguages.com
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Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

VDAB 

  Jan Hoste 

  jan.hoste@vdab.be 

  www.vdab.be 

  0495 99 97 64 

VDC-Languages 
7700 Mouscron 

Celine Vandaele Celine Vandaele 

info@vdc-languages.be info@vdc-languages.be 

www.vdc-languages.be www.vdc-languages.be 

0498 274 158 0498 274 158 

Vokans 

  Caroline Engels 

  caroline.engels@vokans.be 

  www.vokans.be 

  0473 53 26 98 

mailto:jan.hoste@vdab.be
http://www.vdab.be/
http://www.vdc-languages.be/
http://www.vdc-languages.be/
mailto:caroline.engels@vokans.be
http://www.vion.be/
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INFORMATICA-OPLEIDINGEN  

Ruim aanbod kalendertrainingen of betaalbaar én op 

maat 

Inhoud 

Alimento biedt een waaier van informaticaopleidingen aan: frequente bureautica software, 
boekhoudkundige pakketten, PLC- en bijsturingen, operating systems, databanken, geïntegreerde 
pakketten, grafische pakketten, e-mail, agendabeheer, projectbeheer en internet, SAP, ERP, 
beveiliging van computers, Visual Basic, ICT-basisvaardigheden voor lager geschoolden tot en met 
een opleiding routeplanner voor uw chauffeurs. 

Het leren kan gebeuren in uw bedrijf of in een erkend opleidingscentrum, via kalendertrainingen of op 
maat, als klassikale opleiding, als individuele opleiding of via continu begeleide zelfstudie of 
interactieve e-learning.  
 
Leuke op maat opleidingen kunnen zijn: timemanagement en outlook, presentatietechnieken en 
PowerPoint, Excel voor boekhoudkundige medewerkers, bureauticatraining voor administratief 
medewerkers, ... afgestemd op de specifieke behoeftes van uw werknemers. 

Doelgroep 

Alle werknemers (arbeiders en bedienden behorende tot paritair comité 118 of 220) die hun praktische 
kennis op het gebied van informatica wensen uit te breiden. 

Alimento tegemoetkoming 

De Alimento-tegemoetkoming bedraagt € 130/dag/per persoon (met een maximum van 3 deelnemers 
per bedrijf) voor de kalendertrainingen en € 390/dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt 
dat respectievelijk € 130 en € 260 per dag) voor de opleidingen op maat.  

Mogelijke opleidingspartners 

Sedert 2008 kunt u rekenen op de Alimento-tegemoetkoming van zodra het opleidingsinstituut 
waarmee u wenst samen te werken, Q-for Food gecertificeerd is en een overeenkomst met Alimento 
heeft ondertekend. Op pagina 37 vindt u het overzicht van erkende ICT-partners. 

Terugbetaling loonkost bij opleiding 

Elke informaticaopleiding is ook erkend voor betaald educatief verlof (BEV) waarmee u als werkgever 
een deel van de loonkost van uw werknemers in opleiding kunt terugvorderen. Een opleiding of 
combinatie van opleidingen moet dan minstens 32u duren binnen een zelfde rubriek, in een periode 
van 365 opeenvolgende kalenderdagen. 

Meer info 

Contacteer Herbert Matthys,  mail: herbert.matthys@alimento.be –  tel  0473 654 276. 
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Digitaal is het nieuwe normaal 

 
Vandaag de dag is informatietechnologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Aan zowat 
alles wat we professioneel (en privé) doen en laten is een IT–straatje gegroeid. Meer en meer 
informatie wordt tegenwoordig exclusief digitaal aangeboden. Elke dag worden tal van nieuwe 
toepassingen ontwikkeld om ons het leven eenvoudiger (of juist niet?) te maken. En binnen de 
werkcontext communiceren we veelal in enen en nullen.  
 
We staan er niet bij stil, maar IT-vaardigheden zijn een randvoorwaarde geworden om ten volle te 
kunnen functioneren binnen een digitale werk- of samenlevingscontext. Immers, wanneer 
medewerkers over voldoende kennis beschikken om vlot om te gaan met informatica, heeft dit een 
invloed op efficiëntie, inzetbaarheid en uiteindelijk het realiseren van bedrijfsdoelen.  
 
Niet enkel voor IT’ers 
 
Alimento biedt als sectorfonds een brede waaier van ICT-gerichte opleidingen aan die kunnen worden 
ingezet om medewerkers digitaal sterker te maken. 
 
Zo stond Ovidias Pralines in Hoeselt voor een uitdaging. Door de snelle en doorgedreven 
omschakeling naar digitale productie- en kwaliteitsprocedures ontstond een kenniskloof bij de 
operatoren. Ervaring en beroepsbekwaamheid in overvloed, maar onvoldoende ICT-vaardigheden. 
Hun oplossing? Ovidias liet een aantal sleutelfiguren in het productieproces een opleidingstraject 
volgen over basiscomputergebruik en het werken met datalijsten in Excel. En ze investeerden meteen 
ook in de toekomst door toekomstige productieverantwoordelijken mee op te nemen in het traject. 
 
Een recente vraag van Chocolaterie Duc D’O (De Baronie nv) over de verhuis van haar productie 
van Kruibeke naar Brugge: Voor medewerkers die de overstap niet maken een sterk digitaal 
outplacementtraject garanderen zodat ze vlot de overstap kunnen maken. Resultaat? Een 
maandtraject waarin ze leren werken met Windows 10, tablets en smartphones, een digitaal CV 
maken met Google Apps, online solliciteren en sociale media hiervoor optimaal inzetten.  
 
Maar met steun van Alimento kan je evengoed training organiseren over het efficiënt gebruik van 
Microsoft Office, het werken met Autocad of projectmanagement in MS Project en een waaier aan 
technisch-georiënteerde IT-opleidingen als “Integratie van smartphones en tablets in PLC-installaties” 
of “Het visualiseren en opvolgen van procesdata via mobile devices”.  
 
Contacteer Herbert Matthys,  mail: herbert.matthys@alimento.be –  tel. 0473 654 276  voor meer 
informatie over de partners en werkwijze. 
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Erkende lesgevers voor ICT-opleidingen  
10/11/2017 

Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

Acta vzw 

  Koen Van Dender 

  KVD@acta-vzw.be 

  www.acta-vzw.be 

  03 620 23 75 

B2B Learning 

Anne Carpentier Anne Carpentier 

info@b2blearning.be info@b2blearning.be 

www.b2blearning.be www.b2blearning.be 

02/335.12.36 02/335.12.36 

BestBuro 

  Elke Stultjens 

  info@bestburo.be 

  www.bestburo.be 

  0486 14 79 41 

    Els Overmeire 

Bit by Bit   eo@bitbybit.be 

    www.bitbybit.be 

    03 232 51 12 

BLM.bitz 

  Tom Adriaens 

  tom.adriaens@blmgenk.be 

  www.blmbitz.be en www.blmgenk.be 

  0474 80 11 51 

Claerhout Computer 
Engineering 

Geert Claerhout Geert Claerhout 

gcl@cce.be gcl@cce.be 

www.cce.be www.cce.be 

09 362 36 93 09 362 36 93 

De Coninck 
Management & 

Organisatie 

Jolien Mertens Jolien Mertens 

 j.mertens  
@deconinck-opleidingen.be 

 j.mertens  
@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinckgroep.com www.deconinckgroep.com 

014 40 47 42 014 40 47 42 

Delaware Consulting 
9830 Sint-Martens-

Latem 
2600 Berchem 
8500 Kortrijk 

  Veerle Meulemeester 

  

veerle.meulemeester 
@delawareconsulting.com 

  www.delaware-consulting.com 

  056 274 463 

Formation PME asbl 
(Liège - Huy-Waremme) 

Florence Descamps   

florence.descamps@formation-
pme.be   

www.formation-continue.be   

 0494 56 17 29   

Global Knowledge 
Belgium 

Laurent Mean  Karin Selleslagh 

Laurent.mean@globalknowledge.be info@globalknowledge.be 

www.globalknowledge.be www.globalknowledge.be 

015 28 78 56 015 27 65 35 
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Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

IFBD 
8490 Varsenare 

Geert Naessens Geert Naessens 

geert@ifbd.be geert@ifbd.be 

www.ifbd.be www.ifbd.be 

050 38 30 30 050 38 30 30 

Kluwer 
Opleidingen/Formations 

Verschueren Barbara Verschueren Barbara 

bverschueren@klu.be bverschueren@klu.be 

www.kluweropleidingen.be  www.kluweropleidingen.be  

015 45 34 50 015 45 34 50 

Learnia 
2550 Kontich 

Jan Pintelon Jan Pintelon 

jan.pintelon@learnia.be jan.pintelon@learnia.be 

www.learnia.be www.learnia.be 

477 69 48 06 477 69 48 06 

Maison de la Formation  
7540 Kain 

Martine Leroy -     

m.leroy@maison-formation-wapi.be   

http://www.maison-formation-
wapi.be/   

0498 12 33 57    

Noa trainings 
2300 Turnhout 

3530 Houthalen 

Ingrid Nys Ingrid Nys 

I_nys@noatrainings.be  I_nys@noatrainings.be  

www.noatrainings.be www.noatrainings.be 

0491 529 166 0491 529 166 

Orbid nv 

Ann Verhegge Ann Verhegge 

info@orbid.be info@orbid.be 

www.orbid.be www.orbid.be 

09 272 99 07 09 272 99 07 

Quality training 
1180 Uccle 

Marie Vandenberghe Marie Vandenberghe 

marie@qualitytraining.be marie@qualitytraining.be 

www.qualitytraining.be www.qualitytraining.be 

0476 62 99 11 0476 62 99 11 

RealDolmen 
1654 Huizingen 

Tom Knockaert  Tom Knockaert  

Tom.Knockaert@realdolmen.com Tom.Knockaert@realdolmen.com 

www.realdolmen.com www.realdolmen.com 

02 801 49 71 02 801 49 71 

SBM - Skilliant 

  Caroline Scherpereel 

  
caroline.scherpereel 
@sbmopleidingen.be 

  www.syntrawest.be 

  0497 58 29 68 

Sygma-D sprl 
1400 Nivelles 

Fabian Dedecker Fabian Dedecker 

fd@sygma-d.com fd@sygma-d.com 

www.sygma-d.com www.sygma-d.com 

0475 502 424 0475 502 424 
 
 
 
 
 

mailto:bverschueren@klu.be
mailto:bverschueren@klu.be
http://www.kluweropleidingen.be/
http://www.kluweropleidingen.be/
mailto:jan.pintelon@learnia.be
http://www.learnia.be/
http://www.maison-formation-wapi.be/
http://www.maison-formation-wapi.be/
mailto:I_nys@noatrainings.be
mailto:I_nys@noatrainings.be
http://www.noatrainings.be/
http://www.noatrainings.be/
mailto:info@orbid.be
mailto:info@orbid.be
http://www.orbid.be/
http://www.orbid.be/
mailto:marie@qualitytraining.be
mailto:marie@qualitytraining.be
http://www.qualitytraining.be/
http://www.qualitytraining.be/
mailto:fd@sygma-d.com
mailto:fd@sygma-d.com
http://www.sygma-d.com/
http://www.sygma-d.com/
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Lesgever - Formateur Contact Wallonnie Contact Vlaanderen 

Syntra Limburg 
Bedrijfsopleidingen 

  Karolien Vanstraelen  

  

Karolien.Vanstraelen@syntra-
bedrijfsopleidingen.be 

  www.syntra-limburg.be 

  0472 45 08 59  

Technifutur 
4102 Seraing 

Elisabeth Deleuterio   

elisabeth.deleuterio@technifutur.be 
  

www.technifutur.be   

04 382 45 16   

Techno Cité 
7301 Hornu 

Maurice Mortier   

maurice.mortier@technocite.be   

www.technocite.be   

065 76 67 47   

UCLL (Universitaire 
Campus Leuven 

Limburg) 

  Stefan Lycops 

  stefan.lycops@ucll.be 

  www.ucll.be 

  011 18 09 00 

Xylos 

Katrien Vanherck Katrien Vanherck 

katrien.Vanherck@xylos.com katrien.Vanherck@xylos.com 

www.xylos.com www.xylos.com 

02 264 13 24 02 264 13 24 

  

http://www.syntra-limburg.be/
http://www.technifutur.be/
mailto:maurice.mortier@technocite.be
http://www.technocite.be/
mailto:stefan.lycops@ucll.be
http://www.ucll.be/
http://www.xylos.com/
http://www.xylos.com/
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Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento-tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento-tussenkomst zijn: open Alimento-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-opleidingen 
 
Open Alimento-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento inschrijft. 
 
Hoe inschrijven? 
Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento 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 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 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. Het bedrag van de tussenkomst vindt 
u bij de detailgegevens van elke opleiding.  

• Alimento betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 
 
 

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen 
 
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento 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  
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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.

Pers., com. en fin. vaardigheden
Uw adviseur 
Daniëlle Verlaet

0473 65 42 84

danielle.verlaet@alimento.be

Talen en Informatica 
Uw adviseur
Herbert Matthys

0473 65 42 76

herbert.matthys@alimento.be

Talen, pers., com. en fin. vaardigheden 

Praktische info en inschrijvingen
Véronique Vellemans

02 528 89 41

veronique.vellemans@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

1ste semester 2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie

PERSOONLIJKE, COMMERCIËLE EN 
FINANCIËLE VAARDIGHEDEN 

 TALEN EN INFORMATICA

Version en français sur demande : 02 528 89 50

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

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

Informatica
Praktische info en inschrijvingen
Viktoria Khymych

02 528 89 56

viktoria.khymych@alimento.be
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