
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
Daniëlle Verlaet
0473 65 42 84
danielle.verlaet@alimento.be 

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

WELZIJN OP HET WERK

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
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INTRODUCTIE 

 
Een gids doorheen het opleidingslandschap 
 
In deze brochure vindt u informatie over opleidingen die betrekking hebben op welzijn op het werk. De 
thema’s stress en burn-out, psychosociaal beleid en gezonde werkomgeving komen aan bod door 
middel van diverse programma’s. 
U vindt ook informatie over terugbetaling van de loonkost (BEV) en hoe Alimento (IPV vzw) u daarin 
kan 
ondersteunen. Daarnaast is het raadzaam om de algemene voorwaarden en praktische informatie bij 
open Alimento (IPV vzw)-opleidingen door te nemen. 
 

De verschillende formules 
 
Welzijn op het werk is een vrij nieuwe opleidingsrubriek binnen Alimento (IPV vzw). In eerste instantie 
worden 
hoofdzakelijk programma’s – opleiding en/of coaching - aangeboden die op maat van uw organisatie 
georganiseerd kunnen worden met tussenkomst van Alimento (IPV vzw). Deze tussenkomst bedraagt 
390 EUR 
per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 EUR per dag). Voor 
coaching in kader van welzijn op het werk biedt Alimento (IPV vzw) 30 EUR per uur. 
Daarnaast is het ook mogelijk om de opleidingskalender van de partners te raadplegen. Het 
opleidingscentrum factureert dan 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 BTW. 
Vraag steeds na of een opleiding van uw keuze in aanmerking komt voor tussenkomst! 
 

Onze partners 
 
Alimento (IPV vzw) werkt samen met opleidingspartners die een samenwerkingsovereenkomst met 
Alimento (IPV vzw) hebben.  
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 die door onze partners aangeboden worden komen automatisch in 
aanmerking voor een Alimento (IPV vzw)-tussenkomst, neem daarom steeds eerst contact met ons 
op. 
De externe preventiediensten zijn eveneens erkend voor deze opleidingsrubriek. Laat ons zeker iets 
weten wanneer deze ingeschakeld worden voor uw (verplichte) opleidingen zodat uw bedrijf geen 
tussenkomsten mist! 
 

Contacteer ons gerust voor meer informatie! 
 
Contacteer Daniëlle Verlaet, indien u specifieke vragen zou hebben. Zij zal samen met u bekijken 
welke maatoplossing voor uw bedrijf het beste past. U kan haar bereiken via email: 
danielle.verlaet@alimento.be of via gsm: 0473 654 284. 
 

Veel leergenot 



4 
 

STRESS & BURN-OUT  
 
De laatste jaren is er heel wat te doen geweest rond stress en burn-out. Bedrijven dienen 
medewerkers langer aan het werk te houden en rekenen op engagement en motivatie. Factoren zoals 
moeilijke arbeidsomstandigheden, hoge werkdruk en weinig regelmogelijkheden op de werkvloer 
zorgen dat stress gerelateerde klachten opduiken. Ook in onze sector vallen mensen uit met een 
burn-out, waar nog veel onwetendheid over heerst. 
 
Nochtans hoeft stress niet altijd negatief te zijn. Mensen hebben een bepaalde dosis stress nodig om 
te kunnen functioneren. Maar wanneer wordt het teveel? Wat is burn-out en wat is het niet? Welke 
verantwoordelijkheden liggen er bij de werknemers zelf en welke bij de bedrijven? Welke rol kan HR 
opnemen? Wat kunnen leidinggevenden doen? 
 
Binnen deze rubriek komt een brede waaier van opleiding en coaching aan bod. Daarnaast heeft 
iedere partner de nodige expertise in huis om sensibiliserende sessies over stress en burn-out aan te 
bieden, rekening houdend met de accenten die voor uw organisatie belangrijk zijn. Een overzicht van 
de erkende lesgevers vind je op pagina 44. 
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STRESS & BURN-OUT 

Zelfzorg en teamzorg ter preventie van burn-out 
 
Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die 
willen werken aan preventie van stress en burn-out in 
hun werksituatie. Het is gericht op zelfzorg en kan ook 
aan teams gegeven worden om naast zelfzorg ook 
teamzorg te stimuleren. 
 
Doelstelling 

Eerst schetsen we een kader hoe medewerkers work-
life balans, stressproblemen, overspanning en burnout 
kunnen herkennen en begrijpen. We geven aan hoe in 
de werksituatie bepaalde risicofactoren op stress 
kunnen ontstaan en hoe personen er zelf op kunnen 
reageren en ermee om kunnen gaan zodat er geen 
kalchten ontstaan. De werkwijze die we hanteren is 
interactief en gericht op ervaringsgericht leren. Elk 
thema en onderwerp wordt uitgediept aan de hand van 
vraagstelling en afzonderlijke sheets met op maat 
gemaakte oefeningen. Deze workshop is 
praktijkgericht zodant deelnemers er nadien 
daadwerkelijk mee aan de slag kunnen gaan op de 
werkvloer. 
 
Inhoud 

• Wat is gezond, wat is stress? 
• Verschillende fasen van stressgerelateerde 

problemen 
- Stress in het juiste perspectief: taboe doorbreken 
- Mythen rond stress op een rij 
- Boodschap: Niet overschatten en niet 

onderschatten van verschillende stadia, wel 
HERKENNEN en ERKENNEN 

• Praktische handvatten naar medewerkers toe om 
gezond te blijven op het werk 

- Web-model als hefboom voor medewerker 
- Recuperatie langs beide kanten (persoon en 

organisatie) belichten 
- Weerbaarheid bewaken 
- Signalen herkennen aan de hand van oefening 
- Billijkheid voor ogen houden 
- Boodschap: Gedeelde verantwoordelijkheid wordt 

beoogd 
• Stresshantering en zelfzorg 

- Onderscheid leren maken tussen wat je wel en 
niet kan veranderen in je werksituatie om te weten 
hoe de stress te hanteren 

- Aanzet tot preventie en zelfzorg: concrete leidraad 
~ Actie nemen om stress te verminderen 

(oplossingsgerichte hantering) 
~ Jezelf kalmer maken om stress te verminderen 

(emotionele hantering) 
• Stresshantering en teamzorg 

- Aanzet tot preventie en teamzorg: 
~ Wat helpt om constructief met elkaar om te 

gaan bij perioden van stress? 
~ Hoe kunnen we elkaar steunen bij signalen van 

stress? 
~ Hoe kunnen we als collega’s geen verkeerde 

interpretaties geven aan signalen? 
 
Praktische gegevens 
• Lesgever: master in de psychologie verbonden aan 

The Human Link bvba en gespecialiseerd in 
gezondheidspsychologie en werkgerelateerde 
stressklachten 

• Deze opleiding wordt op maat verzorgd in uw 
organisatie 

• Duur opleiding: halve dag of twee halve dagen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Tine Daeseleire - 03 218 78 17 - admin@thehumanlink.be www.thehumanlink.be 

Webcode 99875 
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Rol van leidinggevende om burn-out te voorkomen: hoe 

ga je ermee om? 
 
Doelgroep 

Alle leidinggevenden van uw organisatie kunnen 
opgeleid worden in de rol die ze kunnen vervullen in 
het voorkomen van burn-out bij de medewerkers van 
hun team. Deze opleiding kan gegeven worden aan 
uw managementteam, aan kaderleden en supervisors. 
 
Doelstelling 

De opleidingen zijn gericht op het vaardiger maken van 
leidinggevenden in het aandacht besteden aan 
gezondheid, welzijn van medewerkers en dit op 
constructieve en preventieve wijze te bespreken. We 
leren ook hoe ze steun kunnen verlenen aan 
medewerkers bij werkgerelateerde stress en dit 
kunnen inbedden in de dagdagelijkse realiteit. Er wordt 
een praktische leidraad meegegeven waarop ze 
kunnen terug vallen. Aan de hand van oefeningen 
wordt er zeer praktisch, concreet en interactief gewerkt 
(maximaal 12 deelnemers). 
 
Inhoud 

Hieronder geven we ons aanbod van volledig 
programma weer, dit behelst 4 modules met het 
overzicht van al de vaardigheden die leidinggevenden 
kunnen opnemen. Op voorhand zullen we aan uw 
bedrijf voorleggen welke focus er vooral gelegd moet 
worden en welke keuze op basis daarvan gemaakt 
wordt om vaardigheden te oefenen. Dus de 
mogelijkheid bestaat om de modules tesamen of apart 
aan te bieden 
Modules: 

• Module 1 
- Kader rond chronische stress, belangrijkste 

theoretische kapstokken 
- Praktische tips naar aanpak 
- Zelfzorg bij leidinggevenden 

• Module 2: Primaire preventie 
- Model om stress bespreekbaar te maken alvorens 

er stress wordt gemeld 
- Tool gebruiken in meetings: teamgerichte aanpak 

en individuele aanpak 
- Pro-aktief reageren! Erkenning leren geven voor 

zaken die je niet kan beïnvloeden 
• Module 3: secundaire preventie 

- Herkennen: om welk probleem gaat het? Vicieuze 
cirkel doorbreken 

- Medewerkers aanspreken op signalen om hen 
attent te maken op herstellen van balans 

- Medewerker motiveren om balans te laten 
herstellen 

- Erkenning geven en actief aanpakken door steun 
te verlenen 

• Module 4: tertiaire preventie 
- Gemotiveerd doorverwijzen naar mensen voor 

meer steun als het escaleert (intern) 
- Hoe contact houden als medewerker afwezig is, 
- Wat kan leidinggevende doen om herval te 

voorkomen: re-integratie voorbereiden en plannen 
 
Praktische gegevens 

• Lesgever: master in de psychologie verbonden aan 
The Human Link bvba en gespecialiseerd in 
gezondheidspsychologie en werkgerelateerde 
stressklachten 

• Deze opleiding wordt op maat gemaakt en er wordt 
op voorhand besproken welke modules er aan bod 
komen. 

• Materiaal bestaat uit 4 handboeken die aan elke 
deelnemer bezorgd wordt 

• Syllabus en leidraad als materiaal 
• Duur opleiding: 2 volledige dagen of aparte modules 

in halve dagen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Tine Daeseleire - 03 218 78 17 - admin@thehumanlink.be www.thehumanlink.be 

Webcode 89498 
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Leidinggeven in stijl: verhoog het werkresultaat en 

verlaag de stressbarometer 
 
Situering 
 
Er zijn verschillende stijlen van leidinggeven en je past 
jouw stijl aan die het nauwst aansluit bij elk individu. Je 
houdt rekening met de eigenschappen, competenties 
en taken van je medewerkers. Als je dit als 
uitgangspunt neemt, kan je individueel mensen op hun 
gemak stellen, hen uit hun comfortzone tillen en 
zichzelf zonder al te veel extra belasting tot 
verbluffende resultaten brengen. 
Leidinggeven in stijl is stijlvol jouw team naar hoger 
resultaat brengen. Je verlegt hun grenzen zonder 
bijkomende emotionele belasting. 
Wat voor de ene motiverend werkt, kan voor de andere 
net een afremmend effect hebben. Een stimulerend 
woordje, een bevestigende blik, een duidelijke 
instructie of kies je toch voor een gedelegeerde taak. 
Los van zijn of haar talenten houdt men als 
leidinggevende bijkomend rekening met 
leidinggevende stijlen naargelang het individu binnen 
het team. 
 
Je kan als teamleader zuurstof geven aan talent en 
passies, maar deze even snel ontnemen. 
Je leert leidinggeven vanuit jouw sterktes elk individu 
te benaderen vanuit zijn persoonlijkheid om hem het 
gevoel te geven betrokken te zijn, gehoord te worden, 
glasheldere boodschappen te begrijpen, zijn 
individuele drijfveren en motivatoren aan te spreken. 
Ken jouw muzikanten en je brengt een wonderlijk 
concert! 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden die het welzijn van hun teamleden én 
hun resultaten willen verbeteren 
 
Doelstelling: op het einde van de opleiding zullen de 
deelnemers 

• leren zichzelf beter kennen 
• de impact begrijpen van een leidinggevende op een 

team 
• weten wat de meest voorkomende frustraties van 

team leden zijn en wat de meest voortkomende 
valkuilen als leidinggevende zijn die misnoegdheid 
van het team uitlokken. 

• leren welke middelen de stressfactor kunnen 
verlagen en parallel resultaatbevorderlijk zijn. 

• het belang begrijpen van authentieke communicatie 
• de grens kennen tussen authentiek - familiair en 

weten hoe deze te bewaken 
• een aantal technieken toepassen om de 

communicatie in het team te bevorderen 
• weten hoe ze een cultuur van 'continuous feedback' 

kunnen creëren en in stand houden 
 
Inhoud 
 
• de rol van de leidinggevende & de wet van de 

wederkerigheid 
• tussen hamer en aambeeld: waar ligt je focus? 
• hoe functioneel is jouw team? (cfr. Lencioni, 5 

dysfunctions of a team) 
• authenticiteit: wat is het, hoe kan ik het zijn zonder 

'zwak' over te komen en waar ligt de grens 
• ken jezelf: wat zijn jouw sterke en zwakke punten en 

welke impact heeft dit op je team? 
• Hoe goed ken jij je team? Hoe goed kennen je 

teamleden zichzelf en hoe kan jij hen hierbij helpen? 
 
Werkvormen 

Interactieve opleiding 
 
De theorie wordt opgebouwd aan de hand van 
voorbeelden uit de realiteit van de deelnemers én 
wordt toegepast op hun concrete situaties zodat iedere 
deelnemer aan het einde van de dag naar huis gaat 
met minstens één concreet actiepunt 
 
Duur 
1 dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Chantal Claeys – 054 50 34 86 - cclaeys@in2learning.be www.in2learning.be 

Webcode 105228 
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Omgaan met burn-out als teamleader en/of 

lijnverantwoordelijke 
 
Doelgroep 

• teamleaders 
• lijnverantwoordelijken 
• Plant Management 
• HR Management 
 
Doelstelling 

• Leren signalen van burn-out tijdig herkennen. 
• Leren burn-out bespreekbaar maken, zowel 

individueel als in team. 
• Leren passend te reageren bij een burn-out van een 

medewerker, met de betrokkene als met de 
teamleden. 

• Leren activeren van het team en de teamleden in hun 
mede-rol in het voorkomen en aanpakken van burn-
out. 

• Inzicht in de relatie tussen verhoogd psychosociale 
belasting en het aantal (kwaliteits)fouten en (bijna) 
arbeidsongevallen. 

 
Inhoud 

Sessie 1 
• Wat is een burn-out? 
• Hoe burn-out herkennen? 
• Wie loopt een verhoogd risico? 
• Oorzaken van burn-out? 
• Impact van verhoogde psychosociale belasting op 

fouten en/of ongevallen. 
• Rol leidinggevenden? 
• Rol teamleden? 
• Hoe over burn-out spreken met medewerkers in 

groep via een Well-Being Pitstop sessie of Well-
Being Toolboxmeeting 

 

Sessie 2 
• Follow-up van de reeds uitgevoerde Well-Being 

pitstop sessie(s) 
• Voorbereiding van de volgende thema’s voor de 

Well-Being pitstop sessie 
• Cases ivm burn-out uit de groep bespreken 
• Draaiboek om 1ste lijnsgesprek te doen met 

medewerker die (pre) burn-out signaleert 
 
Sessie 3 
• Follow-up van de Well-Being pitstop sessie(s) 
• Voorbereiding van de volgende thema’s voor de 

Well-Being pitstop sessie 
• Cases ivm burn-out uit de groep bespreken 
• Follow-up 1ste lijnsgesprekken met medewerkers die 

(pre) burn-out signaleren 
 
Werkvorm 

Interactieve sessies 
 
Duur 

3 sessies van 3u

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Regan Knockaert - 0476 55 39 34 - info@renespartners.be www.renespartners.be 

Webcode 110660 
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Burn-out en bore-out 
 
Situering 
 
In onze huidige economische werkomgeving wordt 
quasi elk team blootgesteld aan steeds toenemende 
werkdruk. 
De gedrevenheid om de job met permanent 
professionalisme en passie in te vullen, drijft de stress-
barometer steevast mee de hoogte in. Idem de kans 
voor burn-out! 
De huidige economische uitdagingen en 
veranderingsprocessen kunnen dit voor medewerkers 
nog extra in de hand werken. 
Een goed mentaal opvangnet voor stress en burn-out 
bij medewerkers wordt meer en meer belangrijk. 
Daarbij vervul je als leidinggevende mee een cruciale 
rol. 
De ‘mentale zorg’ kan vanuit verschillende aspecten 
benaderd worden en tijdens de opleiding wordt 
aandacht besteed aan volgende punten: 
• sensibiliseren, 
• herkennen, 
• bespreekbaar maken 
• remediëren, 
• nazorg 
• terugvalpreventie. 
 
Doelgroep 

Deze opleiding richt zich naar leidinggevende maar 
ook naar medewerkers. 
Je krijgt inzichten in de traceerbaarheid van ‘de ziektes 
van de eeuw’ in jouw onmiddellijke werkomgeving en 
nodigt evenzeer uit om tijdig aan zelfreflectie te doen. 
Zo leer je anticiperen op waarschuwingssignalen zowel 
bij jezelf, je collega als tov jouw team. 
 
Doelstelling  
 
Op het einde van de opleiding… 
• Zal je het fenomeen burn-out breder en dieper 

begrijpen 
• Weet je welke risicofactoren burn-out uitlokken 
• Kan je de waarschuwingssignalen van burn-out 

herkennen 
• Heb je een beeld van hoe je burn-out kan voorkomen 
• Kan je overspannen collega’s begeleiden 
• Weet je wanneer en welke professionele hulp je kan 

inschakelen 
• Kan je bijdragen tot een succesvolle re-integratie van 

collega’s na burn-out 
 

Inhoud 

• Wat is het verschil tussen negatieve en positieve 
stress 

• Hoe herken je signalen van problematisch gedrag bij 
de medewerkers? 

• Hoe herken je risicofactoren binnen jouw team die 
stress of burn-out stimuleren? 

• Voorkomen is beter als genezen: hoe kan je 
preventief te werk gaan en anticiperen bij naderende 
valkuilen? 

• Welke anti-stresstechnieken kan jij als leidinggeven 
aanreiken? 

• Hoe kan je als team bouwen en op zoek gaan naar 
energiegevers? 

• Wat is jouw rol als leidinggevende en waar ligt de 
grens? 

• Wanneer verwijs je door en bij welk type klachten 
verwijs je direct door? 

• Hoe communiceer je als leidinggevende over 
gevoelens en emoties zoals paniek, faalangst, 
vermoeidheid, futloosheid, cynisme, gelatenheid../… 

• Hoe bouw je als leidinggevende aan een 
probleemoplossend vermogen en hoe kan je 
denkpatronen beïnvloeden. 

• Hoe leer je verwachtingen voor jezelf en anderen 
realistisch voorstellen? 

• Hoe plan je het terugkomproces in, om herval te 
voorkomen? 

 
Werkvormen 
Klassikale opleiding van 1 dag, interactief en 
praktijkgericht. 
 
Aan de hand van inzichtoefeningen, groepsinteracties, 
oefeningen en zelfreflectie willen we de deelnemers 
laten groeien tot bovenstaande leerdoelen. 
Er worden middelen en tools aangereikt om de 
veerkracht en weerstand te verhogen binnen hun team 
 
Duur 

1 dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Chantal Claeys – 054 50 34 86 - cclaeys@in2learning.be www.in2learning.be 

Webcode 105224 
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Van Klacht naar Kracht 
 
Doelgroep 

• HR-Medewerkers 
• Leidinggevenden 
• Directie 
 
Doelstelling 

• Ondersteuning bieden om een proactief burn-out 
beleid uit te werken 

• Opmaken van een eigen plan van aanpak op maat 
van de organisatie 

• Inzicht geven in burn-out 
• Bespreekbaar maken van burn-out 
 
Programma 

• Dag 1: Wat is een burn-out? 
De eerste dag schetsen we op een toegankelijk en 
actieve manier een algemeen kader over burn-out. We 
prikkelen u om actief aan de slag te gaan ter preventie 
van burn-out en dit op niveau van het individu, op 
niveau van het team en op niveau van de organisatie. 

• Dag 2: Juridisch kader en meten 
We leggen de focus op uw organisatie. We bespreken 
de wetgeving en het juridisch kader omtrent burn-out. 
We staan ook stil bij de manier waarop je burn-out en 
de impact ervan kan meten in uw organisatie. 
• Dag 3: analyseren en plan opstellen 
Tijdens deze dag werkt u aan een eigen plan van 
aanpak op maat van uw organisatie. 
 
Werkvorm 

Een interactieve opleiding over alle aspecten van de 
burn-out problematiek 
 
Meer info 
Oost-Vlaanderen: 
09 266 18 10 (Compaan) 
09 331 03 31 (UGent-Dienst UCBO) 
Vlaams-Brabant: 
016 46 81 20 (Emino)

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info 016 46 81 20 - www.emino.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Een veerkrachtige organisatie bouwen 
 
Doelgroep 

HR- en organisatieverantwoordelijken 
 
Doelstelling 

De wereld waarin we leven en werken wordt steeds 
drukker en vraagt steeds meer van medewerkers in 
een bedrijf. Omgaan met stress en burn-out zijn dan 
ook meer dan ooit actuele thema’s. Maar nog beter 
dan er mee om te gaan, is om als organisatie te 
voorkomen dat er zich burn-outs voordoen. Dit kan met 
behulp van een sterk uitgebouwd welzijnsbeleid: 
zorgen voor voldoende taakafwisseling, zorgen voor 
een gezonde werkomgeving, zorgen voor een open 
communicatiesfeer,… Zo krijg je medewerkers die zich 
goed voelen in hun job en dus beter functioneren, 
minder ziek zijn,... Kortom tal van redenen om als 
organisatie maar beter goed voorbereid te zijn op het 
voorkomen van stress- en burn-outproblematieken. 
Hiervoor zal je organisatie een welzijnscultuur moeten 
creëren, waarin er op elk niveau wordt ingezet op 
veerkracht. 
 
Inhoud 

In deze training leren we je de verschillende 
veerkrachten kennen die spelen in het dagelijkse werk 
van de medewerkers van jouw organisatie (je krijgt 
inzicht in wat mentale-, sociale-, emotionele-, 
talentgerichte- en fysieke veerkracht betekent). Deze 
soorten veerkrachten koppelen we aan de 5 
arbeidsorganisatiefactoren (arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, 
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden). Op 
basis van een vragenlijst bekijken we de risicopunten 
in jouw organisatie en we tonen je welke tools je als 

bedrijf kan inzetten om ervoor te zorgen dat er een 
ideale voedingsbodem wordt gecreëerd voor je 
medewerkers, zodat zij kunnen groeien in hun 
veerkracht. We bespreken ook hoe je hier best over 
communiceert naar leidinggevenden en medewerkers 
toe, zodat het veerkrachtverhaal echt kan gaan leven 
binnen de organisatie. 
 
Werkvorm 

We laten jou kennis maken met de verschillende 
soorten veerkracht aan de hand van enkele actieve 
oefeningen en een zelfreflectietool. Vervolgens laten 
we jou aan de hand van een vragenlijst de 
risicopunten in jouw organisatie ontdekken en zorgen 
we ervoor dat je hierrond ervaringen kan uitwisselen 
met andere deelnemers. We bespreken een aantal 
interessante tools die je kan gebruiken om zowel met 
medewerkers als leidinggevenden te werken rond 
veerkracht. Op het einde van de dag heb je dan een 
eigen stappenplan opgebouwd om in jouw organisatie 
met veerkracht aan de slag te gaan. 
 
Duur 

2 dagen 
 
Begeleiding 

Chantal Hendrikse - Novare 
 
Groepsgrootte 

Max. 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Jan Dijkmans - 014 43 46 36 - jan.dijkmans@novare.be www.novare.be 

Webcode 99865 
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Een veerkrachtig team bouwen 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden 
 
Doelstelling 

De wereld waarin we leven en werken wordt steeds 
drukker en vraagt steeds meer van medewerkers in 
een bedrijf. Niet alleen op het werk geven ze iedere 
dag het beste, maar ook in hun privéleven wordt iedere 
dag een drukke planning in het huishouden afgewerkt. 
Als leidinggevende voel je wel eens aan dat je 
teamleden onder hoge druk staan, maar weet je niet 
altijd hoe je die druk kan verlichten. Toch is het 
belangrijk om hun stressniveau op tijd naar beneden te 
krijgen om te voorkomen dat een burn-out bij één van 
je medewerkers toeslaat. 
 
Inhoud 

In deze training leren we je de verschillende 
veerkrachten kennen, die spelen in het dagelijkse werk 
van je teamleden (je krijgt inzicht in wat mentale-, 
sociale-, emotionele-, talentgerichte- en fysieke 
veerkracht betekent). We houden je een spiegel voor 
waarin je ontdekt bij welke veerkrachten jouw team 
mogelijk nog ondersteuning kan gebruiken en tot slot 
leren we je praktische en bruikbare technieken aan 
waarmee de verschillende veerkrachten voor jouw 
team kan verhogen of versterken. De doelstelling 
hierbij is dat je je gesterkt voelt als leidinggevende om 
er in de praktijk mee aan de slag te gaan en dat je 
weet wat je kunt doen om stress en burn-out bij je 
medewerkers te voorkomen. 

 
Werkvorm 

We starten de opleiding met een stellingenspel rond 
veerkracht. Zo brengen we de verschillende soorten 
veerkracht in kaart. Vervolgens laten we je aan de 
hand van een zelfreflectietool nadenken over je eigen 
veerkracht om van daaruit de link te leggen naar de 
veerkracht van je teamleden en team. Aan de hand 
van cases en voorbeelden die je zelf aanbrengt, 
zorgen we ervoor dat je ervaringen kan uitwisselen en 
dat je concrete tips krijgt om de veerkracht bij je 
teamleden en je team te verhogen. We bespreken 
samen hoe je veerkracht in je team en met je 
teamleden kan bespreekbaar maken en hoe je als 
leidinggevenden je teamleden hierbij kan coachen en 
begeleiden. Indien mogelijk werken we in de groep ook 
een veerkrachtig teamcharter uit. 
 
Duur 

2 dagen 
 
Begeleiding 

Chantal Hendrikse - Novare 
 
Groepsgrootte 

Max. 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Jan Dijkmans - 014 43 46 36 - jan.dijkmans@novare.be www.novare.be 

Webcode 99864 
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Eigen veerkracht verhogen 
 
Doelgroep 

Medewerkers 
 
Doelstelling 

De wereld waarin we leven en werken wordt steeds 
drukker en vraagt steeds meer van onszelf. We geven 
iedere dag opnieuw het beste, maar verliezen daarbij 
wel eens uit het oog hoe we ons hierbij voelen. 
Wanneer we het te ver laten komen, durft onze veer 
wel eens springen en loeren stress en burn-out om de 
hoek. 
 
Inhoud 

In deze training leren we je de verschillende 
veerkrachten kennen, die spelen in ons dagelijks werk 
(je krijgt inzicht in wat mentale-, sociale-, emotionele-, 
talentgerichte- en fysieke veerkracht betekent). We 
houden je een spiegel voor waarin je ontdekt bij welke 
veerkrachten jij mogelijk nog ondersteuning kunt 
gebruiken en tot slot leren we je praktische en 
bruikbare technieken aan waarmee je de verschillende 
veerkrachten voor jou persoonlijk kunt verhogen of 
versterken. 
 

Werkvorm 

We starten de opleiding met een vragenlijst waarin je 
zicht krijgt op je eigen veerkracht. Aan de hand van 
enkele voorbeelden bespreken we de verschillende 
soorten veerkracht. Vervolgens gaan we, aan de hand 
van een spelbord, per veerkracht tips en technieken 
inoefenen. We werken met cases en voorbeelden uit 
de groep en zorgen ervoor dat je ervaringen kan 
uitwisselen. Op het einde van de dag laten we je een 
POP invullen zodat je een goed overzicht hebt van je 
persoonlijke talenten en valkuilen op vlak van 
veerkracht en laten jou hier concrete acties aan 
koppelen. 
 
Duur 

2 dagen 
 
Begeleiding 

Chantal Hendrikse - Novare 
 
Groepsgrootte 

Max. 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Jan Dijkmans - 014 43 46 36 - jan.dijkmans@novare.be www.novare.be 

Webcode 99866 
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Stress als vijand of bondgenoot: ik kies 
 
Situering 

Een beetje stress houdt ons scherp, maar teveel is 
teveel! Wanneer ontstaat stress? 
‘Als wat ik denk dat van mij wordt verwacht MEER is 
dan wat ik denk aan te kunnen’. 
Waar kan er iets aan gedaan worden? 
• heb ik een reële inschatting van wat van mij wordt 

verwacht? 
• ken ik mijn eigen talenten en weet ik wat ik aankan? 
• moet ik mijn communicatie verscherpen om in 

overleg te gaan met mijn omgeving? 
 
We gaan op zoek welke de individuele stress-vreters 
zijn en hoe we er mentaal leren mee omgaan 
Anderzijds wordt ook aandacht besteed aan simpele 
uitvoerbare ontspanningstechnieken. Om alle stress 
van een hele dag los te laten worden ook andere 
methodes voorgesteld. Ieder kan kiezen wat het beste 
bij hem past. 
 
Deze opleiding helpt jou ook beter begrijpen wat het 
woord ‘stress’ echt betekent voor jou en helpt jou 
zoeken naar anti-middelen, specifiek uitvoerbaar en 
toepasbaar voor jou. 
 
Doelgroep 
Medewerkers die hun negatieve stress willen 
ombuigen naar positieve stress 
 

Doelstelling:  
 
Op het einde van de opleiding zullen de deelnemers 
• weten wat stress is en wat het fysiek en mentaal met 

ons doet 
• het verschil kennen tussen positieve en negatieve 

stress en de kunnen signalen hiervan bij zichzelf 
herkennen 

• begrijpen hoe negatieve stress ontstaat 
• inzicht krijgen in hun persoonlijke stress factoren 
• een aantal technieken kunnen toepassen om stress 

te verminderen 
 
Inhoud 
• stress: wat is het? 
• verschil positieve en negatieve stress 
• energie vreters vs. energie gevers oftewel draaglast 

vs. draagkracht 
• mijn kijk op de wereld: leef ik of word ik geleefd? 
• internal vs external locus of control 
• de teugels in handen: neem de controle over je 

(negatieve) gedachten 
• vergroot je impact op je omgeving door middel van je 

communicatie 
 
Werkvormen 

Interactieve opleiding 
De theorie wordt opgebouwd aan de hand van 
voorbeelden uit de realiteit van de deelnemers én 
wordt toegepast op hun concrete situaties zodat iedere 
deelnemer aan het einde van de dag naar huis gaat 
met minstens één concreet actiepunt 
 
Duur 

1 dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Chantal Claeys - 054/50 34 86 - cclaeys@in2learning.be www.in2learning.be 

Webcode 105227 

 

  



15 
 

Burn-out voorkomen, een economische must 
 
Doelgroep 

• Leidinggevenden 
• HR business partners 
• HR verantwoordelijken 
• CEO’s 
• Preventie adviseurs 
 
Doelstelling 

De bewustwording faciliteren rond het uitbouwen van 
je eigen aanpak van burn-out. Een aanpak die bij jou 
past en die bij jou team past. Immers wat voor de één 
werkt, werkt niet noodzakelijk voor de ander. De 
opleiding is praktijkgericht met als doel zoveel mogelijk 
praktische houvasten aan te reiken die bruikbaar zijn in 
het dagelijkse werk. 
 
Inhoud 

We behandelen: 
• De context van burn-out en cijfers in België 
• Signalen van burn-out 
• De verschillende fasen van burn-out 
• Hoe belangrijk zijn taakeisen en autonomie voor 

burn-out? 
• Hoe kan een goed aanwezigheidsbeleid of 

inzetbaarheidsbeleid helpen bij het voorkomen van 
burn-out? 

 

Werkvorm 

Interactieve opleiding: elk theoretisch onderdeel wordt 
afgewisseld met een interactief stuk in de vorm van: 
• werken aan je eigen plan omtrent energievreters en 

energiegevers 
• intervisie 
• wat zijn jouw stable zones? 
• waar sta je met je eigen balans? 
 
Duur 

1 volledige dag 
of 
2 halve dagen bv. in de vorm van ontbijtsessies 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door Pieter Van Aerschot 
van het bedrijf b-able. Pieter is trainer, consultant en 
coach. Zijn professionele achtergrond situeert zich bij 
een externe preventiedienst en medische controle 
dienst. Sedert begin 2015 is hij zelfstandig trainer en 
coach. Zijn motto is: verruim je blik op verzuim, kijk 
naar en werk aan de inzetbaarheid van je 
medewerkers. 
 
Groepsgrootte 

Max 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Goede en realistische case in verband met burn-out 
voor moment van intervisie.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99838 
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Rust in je hoofd 
 
Doelgroep 

Iedereen 
 
Doelstelling 

• Hoe rust in je hoofd krijgen door stressoren aan te 
pakken? 

• Principes van tijdbeheer kunnen toepassen om rust 
in je hoofd te krijgen 

• Weerbaarheid verhogen 
 
Inhoud 

• Wat is stress? 
- Positieve en negatieve stress 

• Oorzaken van stress 
• Wat zijn mijn stressoren? 
• Aanpak van de oorzaken van stress 

-  Cirkel van beïnvloeding vergroten door pro-
actief te reageren 

-  Niet beïnvloedbare zaken kunnen los laten 
• Principes van tijdbeheer 
• Tijdaxioma’s 
• Onze prioriteiten 
• Prioriteiten kunnen stellen 
• Agendabeheer 
• Praktisch gebruik outlook 
• Tijdrovers 

- Herkennen 
- Vermijden 
- Efficiënt mee omgaan 

~ E-mail 
~ Vergadering / werkoverleg 
~ Onaangekondigde bezoekers / collega’s 
~ Werkplaats 
~ Telefoon 
~ Delegeren 

• Weerbaarheid verhogen 
- Opkomen voor jezelf 
- Nee zeggen 
- Aandringen 
- Omgaan met patstellingen 

 

Werkvorm 

De resultaten van deze vragenlijst geven een 
gestructureerd beeld van de sterktes en de te 
verbeteren punten van de deelnemers. Tijdens de 
opleiding wordt er – telkens wanneer een hoofdstuk 
wordt afgesloten – aan de deelnemers gevraagd om 
concrete acties te omschrijven m.b.t. de te verbeteren 
punten. Deze actiepunten kunnen door de coach of 
directe leidinggevende gebruikt worden om de 
deelnemer te begeleiden naar een beter tijdbeheer. 
 
Duur 

2 dagen 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door een trainer van Impact 
 
Groepsgrootte 

+/- 10 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

De deelnemers ontvangen voor de start van de 
opleiding een vragenlijst met 90 stellingen waarbij zij 
zichzelf mogen scoren m.b.t. negen verschillende 
rubrieken: 

• Zelfmanagement: planning – het stellen van 
prioriteiten – zelfdiscipline 

• Praktische werkorganisatie: bureau-organisatie – 
telefoneren – vergaderen 

• Omgang met derden: nee-zeggen & assertiviteit – 
delegeren – het gebruik van e-mail 

 
De antwoorden worden bezorg aan IMPACT en wij 
zetten het resultaat grafisch uit op een scoreblad. 
De deelnemers ontvangen de feedback van deze 
vragenlijst op de eerste opleidingsdag.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99841 
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Stress release 
 
Doelgroep 

De opleiding richt zich alle medewerkers die willen een 
manier zoeken om beter om te gaan met stress (zowel 
fysiek als mentaal). 
 
Doelstelling 

Het doel van de opleiding is om stress beter te kunnen 
kanaliseren en zo een beter work/life balance te 
hebben. 
 
Inhoud 

In de verschillende workshops bieden we een inzicht 
hoe stress veroorzaakt wordt en de impakt. 
We werken op de 4 domeinen van ons zijn: fysiek, 
mentaal, energiepeil en emoties. We leren al deze 
domeinen in balans te brengen door specifieke 
oefeningen. 
 
Na afloop van deze opleiding kan u het volgende 
verwachten: 
 
De medewerker: 
• Is in staat om stresssignalen vroegtijdig te 

detecteren. 
• Heeft tools ter beschikking om beter om te gaan met 

stress en werkdruk. 
• Beseft dat hij/zij een invloed heeft op de impact en de 

gevolgen van stress op zijn/haar lichaam (cirkel van 
invloed). 

• Wordt gezonder en rustiger. 
• Heeft een hogere jobsatisfactie. 
• Komt dichter bij zijn eigen kern, los van negatieve 

emoties en denkpatronen, waardoor hij/zij bewustere 
beslissingen kan maken. 

• Wordt energieker. 
• Krijgt meer zelfinzicht, zelfacceptatie en daardoor 

groeit het zelfvertrouwen. 
 

Dit heeft volgende inpakt op uw bedrijf 
• Doordat uw medewerker meer in balans is, zal hij/zij 

beter ten dienste staan van anderen (klanten, 
collega’s, medewerkers). 

• Verlagen van het absenteïsme en het ziekte verzuim 
• Voorkomen terugdringen van burn-out 
• De productiviteit en de betrokkenheid van uw 

medewerkers wordt verhoogd. 
• Het stress release program, kan een belangrijke 

hoeksteen worden in uw retentiebeleid. 
• U haalt het maximum uit uw medewerkers doordat 

deze van hun valkuilen wegblijven en zo meer hun 
kwaliteiten en competenties kunnen versterken. 

 
Werkvorm 

interactieve oefeningen 
 
Duur 

Training in 6 modules van telkens 3 uur 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door een trainer van 
Tarayogini 
 
Groepsgrootte 

Minimum 6, maximum 15 deelnemers. 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Maaike Decock - 0477 79 50 23 - maaike@tarayogini.be www.tarayogini.be 

Webcode 100534 
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Omgaan met stress, werkdruk en burn-out van 

medewerkers 
 
Doelgroep 

leidinggevenden, al dan niet hiërarchisch. 
 
Aanpak en inhoud van het traject 

De deelnemers ontvangen een 2-tal weken voor de 
sessie de deelnemers een afstemmingsvragenlijst. Zo 
verzamelen we info over de voorkennis van de 
deelnemers, krijgen we een zicht op de noden en 
motiveren we de deelnemers voor het traject. 
We bieden een 3-tal workshops (telkens 3 uur) aan die 
onderwerpen behandelen die relevant zijn voor 
leidinggevenden die zich bewust zijn (of die zich er 
bewust van moeten worden) dat hun aanpak bijdraagt 
tot het welbevinden van medewerkers. Deze 
onderwerpen zijn: 
• effecten van de leiderschapsstijl op het welbevinden 

van medewerkers, 
• motiveren of afremmen van medewerkers, 
• hoe signalen herkennen en omgaan met stress en 

tijdsdruk bij medewerkers. 
Tijdens deze workshops ligt de nadruk op wat direct 
toepasbaar is op de werkplek. Na elke workshop 
worden de leidinggevenden gestimuleerd het geleerde 
effectief op de werkplek toe te passen (‘transfer’). 
 

Parallel en complementair met de workshops wordt 
een individueel traject (coaching) opgestart. Tijdens 
deze coachingsessies wordt ingezoomd op specifieke 
persoonlijke noden, belemmeringen en leerpunten van 
de leidinggevende. En wordt hij/zij uitgedaagd om 
volop te gaan experimenteren met nieuw gedrag. We 
staan onder andere stil bij hoe de leidinggevende zelf 
omgaat met stress en minder aangename emoties en 
wat dit zou kunnen betekenen voor de medewerkers. 
Niet enkel persoonlijke hinderpalen kunnen aan bod 
komen, ook uitdagingen voor het team, de organisatie, 
… 
 
Tijdsinvestering 

2 à 6 sessies (3 workshops, 2 à 3 coachings) van een 
halve dag, gespreid over enkele maanden. 
We kiezen bewust voor deze formule omdat een 
gedragsverandering enkel kan gebeuren als het 
geleerde over een langere periode wordt aangeboden.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Charis Libotton - 0495 26 26 05 - charis.libotton@knowledgeonthespot.com 
www.knowledgeonthespot.be 

Webcode 99858 
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Stress en burn-out in je team: hoe detecteren en 

aanpakken 
 
Doelstellingen  

Stress en burn-out zijn steeds vaker de oorzaak van 
absenteïsme. Op het einde van de dag, zou de 
deelnemer een beter inzicht moeten hebben in 
volgende zaken: 
• Wat is stress en burn-out en de mogelijke impact 

hiervan? 
• Wat is stressmanagement en wat kan een 

leidinggevende doen voor zichzelf en voor zijn/haar 
medewerkers? 

• Wat kan een leidinggevende doen om deze 
fenomenen vlugger op te merken en hoe vermijdt 
hij/zij om bij te dragen aan de stress? Wat is de 
verantwoordelijkheid van de leidinggevende in het 
geval van stress? 

De deelnemer krijgt ook de kans om de verschillende 
concepten in te oefenen tijdens rollenspelen en hij/zij 
verlaat de training met een concreet actieplan. 
 
Doelgroep 
  
De opleiding richt zich tot leidinggevenden. 
 

Inhoud  

Theoretische achtergrond 
• Definitie van stress 
• De impact van stress 
• Goede stress versus slechte stress (en ook positieve 

stress kan leiden tot burn-out) 
• 'Inspanning-herstel'-model 
• Stressoren 
• Strategieën om om te gaan met stress 

- Werken aan je stressoren 
- Werken aan je buffer 
- Werken aan je perceptie 

• Definitie van burn-out, depressie, chronische stress 
 
Stress in je bedrijf 
 
• Verantwoordelijkheid van het personeel 
• Verantwoordelijkheid van het bedrijf, de organisatie 
• Mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende: 

- Hoe herken ik de signalen van stress/burn-
out/depressie? 

- Hoe ga ik als leidinggevende om met een 
gestresseerd team? 

- Hoe vermijd ik om zelf een stressor te zijn voor 
mijn team? 

Inoefenen van concepten en moeilijke situaties aan de 
hand van rollenspelen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

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+ nv 

21/3/2018 8u 9.00-17.00u, 
met 

broodjesmaalt
ijd 

Nancy Batens 
(Lacomma bvba) 

OBM/181/44/100
1/52609/01 

115599 

 ZWIJNAARDE 
AA Tower 

23/5/2018 8u 9.00-17.00u, 
met 

broodjesmaalt
ijd 

Nancy Batens 
(Lacomma bvba) 

OBM/181/44/100
1/52610/01 

115600 
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PSYCHOSOCIAAL BELEID 

Ondersteuning bij uitwerking van het welzijnsbeleid 
 
Doelgroep 

Sessies die gegeven worden aan managementteam of 
verantwoordelijken in uw organisatie die instaan voor 
het beleid ‘preventieve aanpak van burn-out’ 
 
Doelstelling 

Dit hele opzet heeft als doel dat uw organisatie na de 
sessies beschikt over een goed uitgewerkt beleid met 
duidelijke structuren die bekend zijn in de organisatie. 
Tevens wordt het duidelijk wie welke rol in het 
welzijnsbeleid dient op te nemen en tot waar de 
verantwoordelijkheid draagt. We wensen graag één of 
meerdere aanspreekpunten in de organisatie te 
bestendigen die expertise hebben om de rol op te 
nemen als verantwoordelijke naar individuen die 
doorverwezen dienen te worden en het hele beleid ter 
preventie van stress mee kunnen uitdragen. 
 

Inhoud 

Indien er opleidingen gegeven worden, is het steeds 
belangrijk dat ze deel uitmaken van het beleid rond 
welzijn van de organisatie. Wij geven vorm aan 
wezlijnsbeleid aan de hand van inventarisatielijsten en 
schema’s. Best is om te vertrekken vanuit wat al 
aanwezig is in uw organisatie en te kijken hoe we 
vanuit onze expertise aanvullingen kunnen doen om 
het beleid vorm te geven op alle drie niveau’s van 
preventie: 
• Welke procedures zijn er en kunnen we ontwikkelen 

in de organisatie ter preventie van stress? 
- Risico’s voorkomen 
- Omgaan met risico’s 
- Schade beperken 

• Wat is de rol en verantwoordelijkheid van 
verschillende factoren?

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Tine Daeseleire - 03 218 78 17 - admin@thehumanlink.be www.thehumanlink.be 

Webcode 99874 
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Vertrouwenspersoon 
 
Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale 
risico’s op het werk vanaf 1 september 2014 

Met het KB van 10 april 2014 werd formeel de 
opleiding tot vertrouwenspersoon vastgelegd binnen 
de wetgeving van preventie en psychosociale risico’s 
op het werk. Voortaan dient een vertrouwenspersoon 
een opleiding te volgen van minstens 5 dagen, 
waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk 
besluit, alsook het volgen van een jaarlijkse supervisie 
(bijscholing/upgrade). Enkel erkende inrichters mogen 
de opleiding organiseren (lijst website FOD WASO). 
 
Doelgroep 

• Preventieadviseurs verantwoordelijk voor het 
psychosociaal welzijn 

• Personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers 
• Leidinggevenden 
• Elke medewerker op de werkvloer. 
 

Doelstelling 

De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de 
vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening 
van zijn opdracht. 
 
Inhoud 

De volgende modules komen aan bod: 
• Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van 

de vertrouwenspersoon 
• De psychosociale risico’s op het werk 
• Psychosociale interventie: gesprekstechnieken 
• Psychosociale interventie: de beheersing van 

probleemsituaties

 

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 

Antwerpen 
Bornem 
Brussel 
Hasselt 

Heverlee (Leuven) 
Mechelen 
Roeselare 

Turnhout 
Zwijnaarde 

IDEWE Rudi Daniels - 016 39 04 35 
rudi.daniels@idewe.be  

www.idewe.be 

49431 

Antwerpen 
Brugge 
Brussel 

Geel 
Genk 
Gent 

Kortrijk 
Leuven 

Lier 

MENSURA vzw Rudy Smedts – 02 5497100 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be 

49432 

Antwerpen 
Herk-De-Stad 

Roeselare 
Zwijnaarde 

SECUREX vzw Marina Pleysier – 0478 804 522 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49433 

Brugge 
Gent 

Hasselt 
Herentals 

Puurs 
Roeselare 

Veurne 

PROVIKMO vzw Fanny Delaere - 050 47 47 69 
fanny.delaere@provikmo.be 

49435 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Antwerpen 
Aalst 

Elewijt 
Leuven 

Attentia Griet De Muynck - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

68429 

Antwerpen 
Brussel 

SPMT-Arista vzw Wendy Teck - 02 533 74 27 
academy@spmt-arista.be 

www.spmtarista.be 

72940 

Antwerpen 
Gent 

Sint-Niklaas 

Mediwet Sofie Pessemier - 09/244 69 43 
sofie.pessemier@mediwet.be 

www.mediwet.be 

72941 

Brugge 
Gent 

 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
alert.ehbo@gmail.com  

www.alert-ehbo.be 

100858 

Sint-Martens-Latem 
Sint-Niklaas 

CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Greet Vanfleteren - 056 23 20 61 
gvf@amelior.be  
www.amelior.be 

114755 

 

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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Supervisie vertrouwenspersonen (upgrade/bijscholing) 
 
Binnen het nieuwe wetgevende kader van het KB 10 
april 2014 werd het belang van supervisie 
onderstreept. Vertrouwenspersonen dienen jaarlijks 1 
dag supervisie of bijscholing te volgen. 

 
Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die reeds de 
basisopleiding Vertrouwenspersonen hebben gevolgd: 
Preventieadviseurs, personeelsverantwoordelijken en 
HR-medewerkers leidinggevenden, ... 
 
Doelstelling 

De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de 
vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening 
van zijn opdracht. 

Het doel is vanuit de concrete vragen van de 
deelnemers sterk interactief te werken via 
gestructureerde intervisiemethodieken en het verder 
inoefenen van gespreksvaardigheden. 
 
Inhoud 

Het accent ligt op besprekingen en casussen die de 
deelnemers zelf aanbrengen. Ook het uitdiepen van 
bepaalde thema’s zoals het bemiddelingsgesprek, het 
gesprek met de aangeklaagde en evoluties uit het 
werkveld komen aan bod. 
Voor de inhoud van de thema’s verwijzen wij naar het 
aanbod van de betreffende lesgever.

 

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 

Antwerpen 
Bornem 
Brussel 
Hasselt 

Heist-op-den-Berg 
Heverlee 

Mechelen 
Roeselare 

Turnhout 
Zwijnaarde 

IDEWE Rudi Daniels – 016 39 04 35 
rudi.daniels@idewe.be  

www.idewe.be 

49437 

Antwerpen 
Brussel 
Brugge 

Geel 
Genk 
Gent 

Kortrijk 
Leuven 

Lier 

MENSURA vzw Rudy Smedts – 02 5497100 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be 

49438 

Antwerpen 
Gent 

Herk-De-Stad 
Roeselare 

SECUREX vzw Marina Pleysier - 0478/804 522 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49439 

Brussel 
Diegem 
Elewijt 

Gent 
Leuven 

Attentia Griet De Muynck - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

68430 

Brussel SPMT-Arista vzw Wendy Teck - 02 533 74 27 
academy@spmt-arista.be 

www.spmtarista.be 

72942 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 
Gent 

Hasselt 
Herentals 

Puurs 
Roeselare 

Veurne 

PROVIKMO Fanny Delaere - 050 47 47 69 
fanny.delaere@provikmo.be 

www.provikmo.be 

72944 

Antwerpen 
Gent 

Mediwet   09 221 06 07 
info@mediwet.be  
www.mediwet.be 

83529 

Brugge 
Gent 

 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
alert.ehbo@gmail.com  

www.alert-ehbo.be 

100859 

Sint-Niklaas CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Greet Vanfleteren - 056 23 20 61 
gvf@amelior.be  
www.amelior.be 

114756 
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GEZONDE WERKOMGEVING 
 

Wie aan een gezonde werkomgeving denkt, koppelt dit meteen aan meer tevreden en betrokken 

werknemers. Dat is ook de reden waarom u beter verder kijkt dan de wettelijke verplichtingen inzake 

welzijn op het werk. Als een organisatie werk maakt van een gezonde en aangename werkomgeving, 

draagt dit bij tot werkbaar werk voor iedereen, een efficiëntere werkorganisatie en een betere 

werksfeer. Positieve effecten hiervan zijn ongetwijfeld ook een daling van het verzuim en een 

aangenamere bedrijfscultuur waar mensen zich veilig voelen en het fijn vinden om te werken.   

Binnen deze rubriek biedt Alimento (IPV vzw) een aantal maattrajecten aan rond werkvermogen, 

aanwezigheidsbeleid, jobtevredenheid en een veilig werkklimaat.  

Houdt u zich als HR-medewerker, preventieadviseur of leidinggevende bezig met de gezondheid van 
werknemers? Wilt u graag aan de slag met gezondheid op het werk? 
 
Dan kan u terecht op de website www.gezondwerken.be , een initiatief van het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met steun van de Vlaamse overheid. Het is de 
referentie in Vlaanderen die relevante informatie over gezondheidsbevordering op het werk bundelt en 
een brug vormt tussen theorie en praktijk. 
 
Gezond werken staat voor fysiek en mentaal gezonde werknemers in een gezonde werkomgeving. 
Een gezonde leefstijl is daarbij belangrijk en is afhankelijk van deze thema’s: voldoende beweging, 
evenwichtige voeding, niet roken, lang zitten onderbreken, mentale veerkracht en voldoende slaap.  
 
Voor vragen als ‘hoe stimuleer ik mijn medewerkers om meer te bewegen’, ‘wat kan ik doen om het 
dranken- en voedingsaanbod op mijn werkvloer evenwichtiger samen te stellen’ of ‘hoe ver staat het 
momenteel met het gezondheidsbeleid in mijn organisatie’ kan u terecht op deze website. 
 
Daarnaast vindt u op www.gezondwerken.be : 
• Informatie over de verschillende gezondheidsthema’s en de relatie met werk. 
• Werkwijzen, tools en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met gezondheid op de werkplek: 
opzetten, uitvoeren en evalueren van een gezondheidsbeleid. 
• Inspirerende ‘best practices’ om van gezondheid op het werk een vanzelfsprekend thema te maken.  
• Gebruiksvriendelijk overzicht van mogelijke acties en dienstverleners rond gezondheid. 
• Jobfit en nv gezond: kadermethodieken voor een gezondheidsbeleid op het werk. 
• Instrumenten, materialen, nieuwste inzichten en recente publicaties. 
 
Vigez organiseert dit najaar opleiding rond ‘meer beweging stimuleren bij je werknemers’ en ‘gezonde 
voeding promoten op het werk’.  
 
Voor meer info hierover, vragen omtrent de aanmaak of uitwerking van een gezondheidsbeleid, 
opleiding of coaching in uw organisatie, kan u terecht bij Joeri Vannyvel (Joeri.Vannyvel@vigez.be of 
02 422 49 37). 
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Praktijkgetuigenis - Mora 
 
 
Het huis van Mora: iedere dag met plezier aan de slag! 
 
Onder het motto ‘Mensen Maken Mora’ voert Mora een actief beleid voor een positieve bedrijfscultuur. Het doel 
van dit beleid is dat alle medewerkers elke dag met plezier aan de slag gaan, zich betrokken voelen bij het bedrijf 
en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren.  
 
Hoewel Mora al heel wat concrete maatregelen en verbetertrajecten heeft gerealiseerd, waren er signalen dat niet 
iedereen mee was met veranderingen in cultuur, technologie, verwachtingen, enz. Het idee leefde dat de sterke 
warme Mora cultuur stilaan aftakelde. Absenteïsmecijfers, traditioneel een barometer voor betrokkenheid en 
motivatie, gaven een stijgende trend weer. 
 
In 2015 startte Mora een nieuw initiatief m.n. ‘Het huis van Mora’. Met dit bouwproject wil Mora vooral inzoomen 
op het werkvermogen van haar medewerkers. Vanuit het besef dat een goed werkvermogen van elke 
medewerker en een werkbare job de sleutel zijn voor werkgoesting en een duurzame inzetbaarheid ging Mora 
aan de slag met een onderzoek om vervolgens een aantal sterktes maar ook belangrijke pijnpunten bloot te 
leggen.  
 
Werkvermogen?  
 
Om het werkvermogen te visualiseren werd gebruik gemaakt van het concept ‘Huis van Werkvermogen’. Dit huis 
heeft verschillende bouwstenen en verdiepingen die samen inzoomen op de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid. Het gaat over een aantal basiscondities die belangrijk zijn voor ieder om zich fit en gemotiveerd te 
voelen op het werk.  
 
Voordeel van dit concept? Het is eenvoudig en dus makkelijk te begrijpen. Bovendien zijn de bouwstenen 
herkenbaar en kunnen ze gelinkt worden aan al bestaande voorzieningen en acties in ons bedrijf. Zo werd voor 
onze medewerkers meteen duidelijk dat Mora al een weg heeft afgelegd door te investeren op verschillende 
domeinen o.a. gezondheidsprogramma’s zoals evenwichtige voeding promoten, aanduiden calorieën en suikers 
op de drankautomaat, voorzien van vers fruit en soep, EAP programma (mentale gezondheid) voor medewerkers 
en familieleden, een motivatiebudget per team, maatregelen in ergonomie, training & ontwikkeling, evenwicht 
privé-werk, het stimuleren om te bewegen door activiteiten te organiseren, allerlei ontspanningsactiviteiten 
georganiseerd door onze personeelsvereniging, enz.  
 
Sensibilisering via informatie en interactieve workshops  
 
Via een grootschalig opgezette informatiecampagne werd de sensibilisering voor dit thema aangewakkerd. 
Iedereen werd hierin betrokken en kreeg de gelegenheid om zijn visie en bezorgdheden weer te geven.  
 
Mora werkte hiervoor samen met Hura, een HR advieskantoor. We kozen ervoor om via workshops rechtstreeks 
in gesprek te gaan met onze medewerkers over deze thema’s. Het was immers belangrijk te achterhalen hoe 
medewerkers hun werk en de organisatie beleven en op welke manier signalen van onvrede begrepen moesten 
worden. Daarnaast wilden we ook absoluut weten wat onze medewerkers als positief ervaren zodat we hier op 
kunnen verder bouwen.  
 
Zowel via vragenlijsten als in de workshops werd er ingezoomd op de volgende thema’s waarbij ook rekening 
gehouden de met de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, 
arbeidsvoorwaarden): 
• De sfeer in ons team en in het bedrijf  

• Mijn bedrage in het team en aan het bedrijf 

• Mijn job, de leer en ontwikkelingsmogelijkheden  

• De werkomgeving, de uitrusting en verloning  

 
Waar er aanvankelijk kritisch gereageerd werd op ons initiatief, onderstond er gaandeweg veel enthousiasme om 
mee te werken. Uiteindelijk was de respons enorm groot, een 150-tal medewerkers werkten actief mee in de 
analysefase. 
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Resultaten?  
 
Uit het onderzoek kwamen een heel aantal positieve bevindingen naar voor, maar ook een aantal werkpunten. 
Enkele voorbeelden van onze sterktes: de fijne sfeer in de teams, de werktijden en uurroosters, de duidelijke 
organisatiestructuur en functies, afwisseling in de job, de bijkomende arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het 
algemeen welzijn, het motivatiebudget, aandacht voor gezonde voeding, … 
 
De werkpunten werden gegroepeerd en samengebracht in zeven thematische “bouwprojecten”.  
 
Voor het eerste project ‘communicatie’ werd al een bouwteam aangesteld. Een interne werkgroep, met leden uit 
alle afdelingen, buigt zich over belangrijke issues omtrent het overleg in ons bedrijf, de informatiedoorstroom en 
de contact, - en ontmoetingsmomenten. We mikken in eerste instantie op zeer concrete en zichtbare acties die 
effect ressorteren op korte termijn (quick wins). De leden van de werkgroep oordelen over de belangrijkheid van 
de verbeterpunten en de haalbaarheid van voorgestelde verbeteringen. In dit veranderingsproces benutten we de 
sterktes van onze medewerkers zodat verbeteringen van onderuit mee vorm gegeven worden. Het geheel van de 
werkgroepen wordt gedragen door het management van Mora dat zelf betrokken wordt in de werkgroepen en via 
een stuurgroep de trajecten mee opvolgt.  
 
Daarnaast gaat er veel aandacht naar terugkoppeling naar de ganse organisatie zodat iedereen ziet dat we de 
verbeterpunten ook effectief aanpakken en dat we vooruit gaan.  
 
Vervolgstappen? 
 
We kozen voor een stapsgewijze aanpak waarbij de verschillende thema’s achtereenvolgens worden aangepakt 
en de bouwteams de fakkel aan mekaar doorgeven zodat de continuïteit van het bouwproject verzekerd wordt. 
Wanneer het eerste thema binnenkort wordt afgerond kunnen we een volgende ‘bouwwerf’ opzetten.  
 
Thema’s die nog op de plank liggen:  
Samenwerking in de organisatie, integratie nieuwe medewerkers, ongelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en 
opleiding, werkomstandigheden, interne regels/afspraken/procedures  
 
Via deze verbetertrajecten willen we het werkvermogen en de werkgoesting van onze medewerkers boosten. 
Wanneer we straks met z’n allen langer aan de slag zullen blijven wil Mora de juiste condities creëren om dit 
mogelijk te maken.  
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Werkvermogen 
 
Doelgroep 

De aanpak richt zich tot bedrijven die willen werken 
aan het werkvermogen en de werkgoesting van 
medewerkers in de organisatie zodat burn-out 
voorkomen wordt en iedereen gezond en gemotiveerd 
aan de slag kan blijven, een loopbaan lang. 
 
Doelstelling 

Via interactieve workshops waarin iedereen kan 
betrokken worden maken we dit thema concreet en 
bespreekbaar. We analyseren het werkvermogen en 
de werkbaarheid bij medewerkers en in teams. We 
inventariseren verbeterpunten en denken vervolgens 
mee bij het uitwerken van een actieplan om met deze 
thema’s aan de slag te gaan bv. via werkgroepen. 
Het concept van het ‘Huis van werkvermogen’ staat 
daarbij centraal. 
 
Inhoud 

Thema’s die bijvoorbeeld aan bod komen tijdens de 
workshops: 
• De sfeer in ons team/bedrijf 
• Mijn bedrage in het team/bedrijf 
• Mijn job, de leer en ontwikkelingsmogelijkheden 
• De werkomgeving, de uitrusting en verloning 
De vragen waarmee we aan de slag gaan binnen elk 
thema, worden samen met u voorbereid en zijn 
afgestemd op uw werkcontext. 
 

Resultaten die u mag verwachten: 
• Een foto van de organisatie wat betreft werkbaarheid 

en werkvermogen, inclusief de belangrijkste 
knelpunten 

• Een actieplan om de knelpunten aan te pakken 
• Activering van medewerkers om mee te denken, 

bewustwording omtrent het belang van ‘job-fitheid’ 
(gezondheid, motivatie, betrokkenheid,..) en ieders 
verantwoordelijkheid hierin 

• Kapstokken om verbetertrajecten op te zetten met 
betrokkenheid van iedereen 

 
Werkvorm 

Workshops en vragenlijsten ter ondersteuning van het 
groepsgesprek 
 
Duur 

Workshops van +/- 2 uur 
 
Begeleiding 

De workshop wordt begeleid door een coach van Hura 
 
Groepsgrootte 

Minimum 6, maximum 10 deelnemers 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Leen Peeters - 0479 439 519 - leen@hura.be www.hura.be 

Webcode 99834 
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Werken aan werkbaar werk voor leidinggevenden 
 
Omschrijving 

Deze opleiding heeft als doel leidinggevenden bewust 
te maken van de verschillende aspecten van werkbaar 
werk en hoe ze hun medewerkers hierin kunnen 
begeleiden en coachen. Hiervoor wordt vertrokken van 
de vier onderdelen van het huis van het 
werkvermogen. Ze krijgen tips en tricks mee voor het 
opzetten van een loopbaanbeleid of andere manieren 
om bewust met de waarden en competenties van de 
medewerkers om te gaan. 
Deze opleiding kan gelijktijdig of als vervolg 
plaatsvinden op de collectieve en individuele 
loopbaanbegeleidingssessies voor de werknemers. 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden die een loopbaanbeleid in hun 
organisatie wensen uit te zetten of input wensen te 
krijgen om met hun medewerkers thema’s betreffende 
werkbaar werk wensen te bespreken. 
 

Inhoud 

• Module 1: Huis van het werkvermogen 
- Intro 
- Werkbaar werk 
- Analyse huidige situatie 

• Module 2: Loopbaanmanagement 
- Intro 
- Kenmerken van een loopbaanbeleid 
- Jobcraften 
- Waarderende versus GAP-benadering 
- Toolbox voor loopbaanbeleid 
- Implementatie eigen loopbaanbeleid 

 
Tijdsduur 

Deze opleiding kan gegeven worden in één dag van 7 
uur en gaat door in onze opleidingslokalen of in een 
ruim lokaal van de onderneming zelf. 
Indien gewenst, kan hier de keuze gemaakt worden 
om de opleiding met loopbaancheques te betalen en 
de opleiding te spreiden over twee halve dagen en 2 
uur individuele coaching per persoon.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Leen Van Nooten - 02 24 63 491 - 0478 88 11 65 - leen.vannooten@vokans.be 
www.vokans.be 

Webcode 105112 
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Werken aan werkbaar werk voor werknemers 
 
Omschrijving/doelstelling 

Deze collectieve en individuele sessies hebben als 
doel medewerkers zicht te laten krijgen op hun eigen 
kwaliteiten en valkuilen, waarden, gezondheid en 
werk-privé balans om hiermee aan de slag te gaan in 
de organisatie en hun eigen ontwikkeling. Hiervoor 
wordt vertrokken van de vier onderdelen van het huis 
van het werkvermogen. Het geheel bestaat uit enkele 
groepsessies en individuele loopbaanbegeleiding. 
Hierbij aansluitend is optioneel een opleiding voorzien 
voor hun leidinggevenden. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die vanuit hun organisatie de 
mogelijkheid krijgen om loopbaanbegeleiding te volgen 
dat vormgegeven wordt aan de hand van collectieve 
en individuele sessies. 
 

Inhoud 

• Module 1: Intro + Organisatie - werk 
- Huis van het werkvermogen 
- Werkbaar werk 

• Module 2: Individu – Waarden en normen 
- Waarden in werk 
- Energiegevers en energievreters 

• Module 3: Individu – Competenties 
- Kwaliteiten en competenties 
- Kwaliteiten en valkuilen 

• Module 4: Individu – gezondheid 
- Vitaliteit en gezondheid 

• Module 5: Individuele begeleiding 
- Reflectie groepssessies 
- Werk-privé balans en toekomst 
- POP en evaluatie 

 
Tijdsduur 

Deze opleiding kan gegeven worden in twee halve 
dagen van 3,5 uur en gaat door in onze 
opleidingslokalen of in een ruim lokaal van de 
onderneming zelf. 
Deze opleiding kan in eerste instantie uitgevoerd 
worden door het gebruik van loopbaancheques, 
waarbij de werkgever optreed als derde betaler. Elke 
werknemer krijgt 2 uur individuele begeleiding en 7 uur 
groepsbegeleiding verspreid over twee dagen.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
195 EUR per halve dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 65 en 130 
EUR per halve dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Leen Van Nooten - 02 24 63 491 - 0478 88 11 65 - leen.vannooten@vokans.be 
www.vokans.be 

Webcode 105113 
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Jobcrafting 
 
Doelgroep 

Medewerkers 
 
Doelstelling 

Met de Mooi Werk Tool, een webapplicatie ontwikkeld 
door TNO en de Universiteit Twente, worden de 
deelnemers in een interactieve workshop actief 
uitgedaagd goed te kijken naar de fit of match tussen 
hen en hun werk. Ligt de puzzel die werk heet nog 
recht of passen sommige taken niet meer goed? 
Welke taken zijn belangrijk om gemotiveerd aan het 
werk te blijven? Worden persoonlijke sterktes 
voldoende benut? Welke belastende taken zijn anders 
te organiseren? Na deze workshop hebben de 
deelnemers inzicht in de veranderende fit met hun 
werk, weten zij hoe zij de taakruimte binnen het werk 
en het team slimmer kunnen benutten en hebben zij 
zicht hoe ze de eigen inzetbaarheid actief kunnen 
aanpakken door middel van kleine werkaanpassingen 
of sleutelacties. 
 
Inhoud 

• Job crafting workshop (4 uur): 
In deze eerste sessie gaat men actief aan de slag met 
de digitale Mooi Werk Tool. Medewerkers brengen 
eerst hun werk in kaart. Ze visualiseren en benoemen 

daarbij zelf de concrete veranderingen plus de fits en 
(dreigende) misfits in het werk op basis van hun 
passies, talenten, drijfveren en valkuilen. Op het einde 
van de workshop formuleren de deelnemers enkele 
concrete sleutelacties die ze direct kunnen toepassen 
om met meer plezier naar het werk te gaan. 
 
• Terugbliksessie (3 uur): 
Nadat de deelnemers enkele weken hebben 
geëxperimenteerd met hun sleutelacties komen ze 
opnieuw bijeen en wisselen zij onderling hun 
ervaringen (successen, problemen en oplossingen) uit. 
Verder kiezen deelnemers welke acties ze vast willen 
houden en waaraan ze verder willen werken, om 
bevlogenheid blijvend positief te beïnvloeden. 
 
Werkvorm 

Interactieve workshop waarbij gebruikgemaakt wordt 
van de online Mooi Werk Tool 
De sessies worden begeleid door Bart Moens of Ilse 
Balis, gecertificeerde Mooi Werk Trainers. Beide zijn 
partner bij KAIROS, een coöperatieve vennootschap 
gespecialiseerd in duurzaam en inclusief ondernemen. 
 
Duur 

Twee sessies van respectievelijk 4 uur en 3 uur 
verspreid over een periode van 4 weken.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Bart Moens – 0468 12 06 08 - bart@kairosnu.be www.werkgeversbenadering.be 

Webcode 110663 
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Teamcrafting 
 
Doelgroep 

Teams 
 
Doelstelling 

Medewerkers gezamenlijk met collega’s laten sleutelen 
aan hun eigen werk met de bedoeling te komen tot 
een betere match tussen het werk en datgene wat men 
kan en wil. Via team crafting kunnen medewerkers 
aanpassingen doen die helpen om uitdagend, 
betekenisvol en gezond werk te behouden of te 
bevorderen zonder daarbij de organisatie-
doelstellingen uit het oog te verliezen en collega’s of 
klanten te benadelen. 
 
Inhoud 

• Job crafting workshop (4 uur): 
In deze eerste sessie gaat men actief aan de slag met 
de digitale Mooi Werk Tool. Medewerkers brengen 
eerst individueel hun werk in kaart. Ze visualiseren en 
benoemen daarbij zelf de concrete veranderingen plus 
de fits en (dreigende) misfits in het werk op basis van 
hun passies, talenten, drijfveren en valkuilen. Op het 
einde van de workshop formuleren de deelnemers 
enkele individuele concrete sleutelacties waarmee ze 
in de daaropvolgende weken experimenteren. 
 
• Team crafting workshop (4 uur): 
Na 3 à 4 weken komen ze opnieuw bijeen en krijgen 
ze op basis van de individuele data uit sessie 1 een 
anoniem teambeeld teruggekoppeld: Waar zitten de 

collectieve (mis)fits? Wat behoeft aandacht van 
leidinggevenden? Vervolgens worden de sleutelacties 
uit sessie 1 geëvalueerd met de collega’s en de 
leidinggevende. Wat werkt wel/niet? Waar blijkt geen 
ruimte voor? Wat heeft (grote) kans van slagen? 
Nadien is het tijd om te team craften of, anders 
gezegd, gezamenlijk te job craften. Zij gaan samen op 
zoek sleutelacties om het werk mooier te maken voor 
het voltallige team. 
 
• Terugbliksessie (3 uur): 
Nadat de deelnemers 3 à 4 weken hebben 
geëxperimenteerd met de teamsleutelacties komen ze 
opnieuw bijeen en wisselen zij onderling hun 
ervaringen (successen, problemen en oplossingen) uit. 
Verder kiezen deelnemers welke acties ze vast willen 
houden en waaraan ze verder willen werken om 
bevlogenheid blijvend positief te beïnvloeden. 
 
Werkvorm 

Interactieve workshops waarbij gebruikgemaakt wordt 
van de online Mooi Werk Tool. Voor aanvang van de 
Team Crafting workshop ontvangen de deelnemers 
een vragenlijst waarin zij aangeven welke positieve en 
negatieve effecten zijn van hun individuele 
sleutelacties. 
 
Duur 

Drie sessies van respectievelijk 4, 4 en 3 uur verspreid 
over een periode van 8 weken.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Bart Moens – 0468  12 06 08 - bart@kairosnu.be www.werkgeversbenadering.be 

Webcode 110668 
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Duurzaam aan de slag blijven 
 
Doelgroep 

Werknemers die worden geconfronteerd met een 
arbeidsongeval, een burn-out, een beperking, een 
chronische of ernstige ziekte. 
 
Wat mag u verwachten? 

Professionele coaching om uitval te vermijden door 
één van de 6 Gespecialiseerde Centra voor 
Begeleiding, Opleiding en Bemiddeling in Vlaanderen 
(GOB’s). 
 
De werknemer wordt gedurende het ganse proces 
begeleid door een coach. Alle stappen binnen het 
coachtraject worden in samenspraak met de 
werknemer en zijn leidinggevende gezet.  Samen 
brengen ze de problematiek in kaart en gaan ze 
gesprekken aan met de diverse betrokken partijen. 
Collega’s, leidinggevenden, personeelsdienst en 
behandelende artsen treden in dialoog en worden 
ingezet waar nodig. Er wordt gezocht naar oplossingen 
en aanpassingen die ervoor zorgen dat de werknemer 
duurzaam aan de slag blijft. Doordat er op een 
gestructureerde wijze wordt gewerkt aan het behoud 
van werk, ontstaat er rust voor de werknemer en zijn 
werkgever. Dit voorkomt onbegrip, spanningen of 
ondoordachte handelingen. 
 
Valt een werknemer toch uit? Dan is een goede re-
integratie belangrijk. Voorbereiding van de 
werkhervatting, ondersteuning bij nodige 
aanpassingen en het optimaliseren van de 
communicatie met collega’s en leidinggevenden 
gebeuren ook dan best onder begeleiding. 
 

Doel 

Werknemers die dreigen uit te vallen duurzaam aan de 
slag houden. 
 
Alimento (IPV vzw) biedt 30 EUR per uur financiële 
ondersteuning voor preventieve coaching om de kans 
op uitval te beperken. Bij uitval wordt een degelijke re-
integratie sterk aanbevolen.  
 
FeGOB is de Federatie van Centra voor 
Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en 
Bemiddeling (GOB's), en verenigt in totaal 11 GOB's 
gespreid over 28 locaties in Vlaanderen en Brussel. 
Vanuit hun jarenlang opgebouwde expertise kunnen zij 
preventieve coaching bieden en re-integratieprocessen 
begeleiden. Meer info is te vinden op www.fegob.be . 
Voor algemene vragen omtrent mogelijke 
ondersteuning door een GOB kan u terecht bij Ariane 
Gheysen (ariane.gheysen@fegob.be, tel 0472 50 52 
36).

 

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
30 EUR per uur. Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Webcode 105111 

Meer info 

Antwerpen Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 44 99 76 www.emino.be 
 

Limburg Kathleen Mertens 
Veerle Vandenbosch 

kathleen.mertens@azertie.be 0478 43 71 85 www. azertie.be 
www.emino.be 

Oost-
Vlaanderen 

Ann Bodyn ann.bodyn@compaan.be 09 266 18 10 www.compaan.be 
www.ucbo.be 

Vlaams-Brabant Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 44 99 76 www.emino.be 

West-
Vlaanderen 

Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 44 99 76 www.emino.be 
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Hoe werk ik aan een veilig klimaat voor mijn team? 
 
Doelgroep 

Teams of teamleiders die een omgeving willen creëren 
waarin hun team meer op hun gemak is, meer kennis 
deelt en de mensen in het team beter naar elkaar 
luisteren. 
 
Vragen die aan bod kunnen komen tijdens het 
traject 

• Wat bepaalt dat mensen in een team zich onveilig 
voelen? 

• Wat zijn de gevolgen van een onveilig klimaat in een 
team? 

• Hoe kan ik ‘de veiligheid’ meten? 
• Welke acties, tools en technieken kan ik toepassen 

om veiligheid in een team te verhogen? 
• Welk proces gebruikt mijn team het best om 

problemen aan te pakken? 
 
Aanpak en doel van het traject 

Het traject verloopt in 3 korte sessies. 
We vragen op voorhand aan de teamleiders om heel 
hun team een korte, anonieme, online vragenlijst in te 
laten vullen die de veiligheid in het team meet. 
In een eerste sessie krijgen de deelnemers inzichten 
mee over hun resultaten en de vijf factoren die het 

klimaat in een team bepalen. De rol van veiligheid in 
een team wordt toegelicht. Daarna krijgen de 
deelnemers enkele technieken en oefeningen mee om 
veiligheid in een team te verhogen. Elke deelnemer 
werkt een ruw actieplan uit met welke technieken hij of 
zij wil experimenteren tegen de volgende sessie. 
In een tweede sessie worden ervaringen met de 
technieken uitgewisseld en geëvalueerd. Indien nodig 
wordt er bijgestuurd en advies gegeven. Er wordt een 
aangepast actieplan uitgewerkt dat tegen de volgende 
sessie dient uitgevoerd te worden. 
Voor de derde sessie wordt aan de teams gevraagd 
om opnieuw de vragenlijst in te vullen om de 
vooruitgang op te volgen. In de laatste sessie worden 
de resultaten besproken en ervaringen met oefeningen 
en technieken uitgewisseld. Indien nodig wordt er nog 
bijsturend advies meegegeven voor de toekomst. 
 
Tijdsinvestering 

3 groepsessies, verspreid over enkele maanden. De 
eerste groepsessie duurt 3 uur, de opvolgende 2 
sessies telkens 2 uur. 
 
Aantal deelnemers 

Volledige team of team leiders (max. 8)

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Charis Libotton - 0495 26 26 05 - charis.libotton@knowledgeonthespot.com 
www.knowledgeonthespot.be 

Webcode 99857 
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Aanwezigheidsbeleid 
 
Doelgroep 

Alle leidinggevenden 
 
Doelstelling 

Inzicht verschaffen in wat presentiebeleid voor de 
organisatie en de medewerkers kan betekenen. 
De rol van de leidinggevende in het presentiebeleid 
kunnen inschatten. 
De verschillende gespreksvormen die ertoe bijdragen 
om de verzuimdrempel te verhogen en de 
werkhervattingsdrempel te verlagen, kunnen 
toepassen. 
 
Inhoud 

• Inleiding 
• Cijfermateriaal van de organisatie 
• Definiëring van enkele begrippen met betrekking tot 

aanwezigheidsbeleid 
• Aandachtspunten van het beleid van de organisatie 
• De rol van de leidinggevende van de organisatie in 

dit beleid 
• Verschillende stappen in het aanwezigheidsbeleid 

van de organisatie 
• Actiepunten om de werkhervattingsdrempel te 

verlagen 
• Actiepunten om de verzuimdrempel te verhogen 
• Verschillende gespreksvormen: 

- Het ziektemeldingsgesprek 
- Het herstelmeldingsgesprek 
- Het werkhervattingsgesprek 
- Het verzuimgesprek 

• De verschillende gespreksvormen nader bekeken: 
- Voorwaarden 
- Verloop 
- Valkuilen 
- De rol van de leidinggevende in het gesprek 
- Nazorg 
- Tips 

 

Werkvorm 

Vb Casussen en interactieve oefeningen 
 
Duur 

1 dag 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door een trainer van Impact 
 
Groepsgrootte 

+/- 10 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

IMPACT zal op voorhand een vragenlijst doorsturen 
om op basis daarvan inzicht te krijgen in het huidige 
beleid en de cijfergegevens, gevolgd door een gesprek 
met de personeelsverantwoordelijke met betrekking tot 
de verstrekte gegevens. 
Voor deze opleiding is voorkennis niet noodzakelijk.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99837 
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Verzuimbeleid een boost geven, hoe doe je dat? 
 
Doelgroep 

• HR business partners 
• HR verantwoordelijken 
• Leidinggevenden 
• Preventie adviseurs 
 
Doelstelling 

De bewustwording faciliteren rond het uitbouwen van 
je eigen aanpak van verzuim vertrekkende vanuit 
vertrouwen en de sterktes van jou, van jouw team 
maar ook van jouw organisatie. Er is geen 
standaardoplossing voor verzuim. Immers wat voor de 
één werkt, werkt niet noodzakelijk voor de ander. We 
bouwen verder op wat al goed werkt en brengen zo jou 
en je organisatie in beweging. 
De opleiding is praktijkgericht met als doel zoveel 
mogelijk praktische houvasten aan te reiken die 
bruikbaar zijn in het dagelijkse werk, voor de uitbouw 
van een beleid maar ook voor het voeren van 
gesprekken. 
 
Inhoud 

We behandelen onder andere: 
• de context van verzuim en cijfers in België 
• het juridisch kader in het kort 
• de 3 modellen van verzuim: medisch, 

belasting/belastbaarheid, gedrag 
• de voordelen van een traditionele aanpak van 

verzuim in België 
• de valkuilen van een traditionele aanpak van verzuim 

in België, goed bedoelde initiatieven maar vaak: 
- korte termijn denken 
- repressieve aanpak vertrekkende vanuit 

wantrouwen 
- top down 

• waar zitten de echte uitdagingen? Kapstokken voor 
een goed en efficiënt verzuimbeleid: 

- Vertrekken vanuit vertrouwen in en verder bouwen 
op sterktes van medewerkers en leidinggevenden 

- Een integrale aanpak (tempel model). 
- Hoe kan het maken van hypotheses bijdragen aan 

betere oplossingen? 
- De verzuimcoach, een beroep van de toekomst? 
- Hoe doe je dan een goed gesprek met je 

medewerker? 
 

Werkvorm 

Interactieve opleiding: elk theoretisch onderdeel wordt 
afgewisseld met een interactief stuk in de vorm van 
bv.: 
• kaartspel rond verzuim en inzetbaarheid 
• werken aan een verzuim actieplan voor je team 
• werken aan een verzuim actieplan voor je organisatie 
• leren van mekaar omtrent goede gespreksvoering 
Je mag veel praktijk werk verwachten en een beetje 
theorie, want leren is een beetje luisteren en vooral 
veel doen. Conficius zei ooit: ik hoor en ik vergeet, ik 
zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp. 
 
Duur 
 
 1 volledige dag 
 
Begeleiding 
De cursus wordt begeleid door Pieter Van Aerschot 
van het bedrijf b-able. Pieter is trainer, consultant en 
coach. Zijn motto is: de essentie van ons bestaan is 
één van oneindig veel mogelijkheden. Het motto van b-
able is dan ook: discover your potentiality. 
 
Groepsgrootte 
 
Max 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 
 
Kort voorbereidend (telefonisch) intake gesprek met de 
initiatief nemer van de opleiding binnen het bedrijf. 
Goede en realistische case in verband met verzuim.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99835 

 

  



39 
 

Start met inzetbaarheid, stop met verzuim 
 
Doelgroep 

• HR business partners 
• HR verantwoordelijken 
• Leidinggevenden 
• Preventie adviseurs 
 
Doelstelling 

De bewustwording faciliteren rond het uitbouwen van 
je eigen aanpak van inzetbaarheid. Een aanpak die bij 
jou past en die bij jouw team past. De drivers achter 
inzetbaarheid zijn vaak ook de drivers achter verzuim. 
De doelstelling van de opleiding is dan ook thema’s als 
verzuim, verloop en tevredenheid eens te bekijken 
vanuit een andere invalshoek. Immers door op een 
andere manier naar die thema’s te kijken, veranderen 
ook die thema’s en je aanpak ervan. 
De opleiding sluit aan op “Je verzuimbeleid een boost 
geven”. Ze kan ook apart gegeven worden. De 
opleidiing is praktijkgericht met als doel zoveel 
mogelijk praktische houvasten aan te reiken die 
bruikbaar zijn in het dagelijkse werk. 
 
Inhoud 

We behandelen onder andere: 
• De context van inzetbaarheid en cijfers in België 
• Mogelijke knelpunten bij inzetbaarheid 
• Het WEB model 

- Wat zijn de dieperliggende oorzaken? 
• Mogelijke oplossingen? 

- Lange termijn denken 
- Gebaseerd op vertrouwen 
- Bottom up 

• Wat is het verband tussen inzetbaarheid en verzuim, 
verloop en tevredenheid? 

• Waar liggen de echte uitdagingen? Enkele 
kapstokken voor een goed inzetbaarheidsbeleid: 

- Vertrekken vanuit vertrouwen in en verder bouwen 
op sterktes van medewerkers en leidinggevenden 

- Een integrale aanpak (tempel model). 
- Hoe kan het maken van hypotheses bijdragen aan 

betere oplossingen? 
- De inzetbaarheidscoach, een beroep van de 

toekomst? 
- Hoe evolueer je van verzuim naar 

inzetbaarheidsgesprekken? 
 

Werkvorm 

Interactieve opleiding: elk theoretisch onderdeel wordt 
afgewisseld met een interactief stuk in de vorm van: 
• een kaartspel rond inzetbaarheid 
• jouw huis van werkvermogen 
• werken aan een inzetbaarheidsplan voor je team 
• werken aan een inzetbaarheidsplan voor je 

organisatie 
• leren van mekaar wat je energie geeft en wat stress 
Je mag veel praktijk werk verwachten en een beetje 
theorie, want leren is een beetje luisteren en vooral 
veel doen. Conficius zei ooit: ik hoor en ik vergeet, ik 
zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp. 
 
Duur 
 
1 volledige dag 
 
Begeleiding 
De cursus wordt begeleid door Pieter Van Aerschot 
van het bedrijf b-able. Pieter is trainer, consultant en 
coach. Zijn motto is: de essentie van ons bestaan is 
één van oneindig veel mogelijkheden. Het motto van b-
able is dan ook: discover your potentiality. 
 
Groepsgrootte 
 
Max 12 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 
 
Kort voorbereidend (telefonisch) intake gesprek met de 
initiatief nemer van de opleiding binnen het bedrijf.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99836 
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Job tevredenheid verhogen door gedeelde waakzaamheid 
 
Doelgroep 

Iedereen 
 
Doelstelling 

Je collega’s, bazen, medewerkers, externen op een 
aanvaardbare manier helpen werkbaarder te werken. 
 
Inhoud 

• Werkbaar werken voor iedereen door 
- Veiligheid te bevorderen 
- Ergonomischer te werken 
- Pesterijen te verminderen 
- Stress reducerend te kunnen werken 
- Sfeer te bevorderen 
- … 

• Wat is gedeelde waakzaamheid? 
• Welke voordelen biedt dit? 
• COACHen van mekaars gedrag (Cultiveren – 

observeren – analyseren – communiceren – 
HELPEN) 

• Juiste gedrag van collega’s positief bevestigen 
• Hoe gedrag van een collega, baas, medewerker, 

externe, … positief bijsturen? 
• Hoe aanvaardbaar feedback geven? 
• Hoe op een assertieve manier aangeven dat dat 

gedrag voor jou niet kan 
• Nee zeggen op een aanvaardbare manier 
• Correct kunnen aandringen 
 

Werkvorm 

Praktische oefeningen 
Cases uit hun eigen omgeving, op maat van de 
deelnemers 
 
Duur 

1 dag 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door een trainer van Impact 
 
Groepsgrootte 

+/- 10 personen 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Samen met de verantwoordelijke zal de trainer cases 
verzamelen die bruikbaar zijn voor de opleiding

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Stijn Vandenberk - 016 52 09 94 - stijn.vandenberk@impact-nv.be www.impact-nv.be 

Webcode 99839 
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Interactief Welzijnstraject 
 
Doelgroep 

Alle medewerkers en leidinggevenden 
 
Situering 

Welzijn op het werk en het ervaren van stress zijn 
nauw verbonden. Wie lijdt onder chronische stress 
raakt vermoeid, ervaart een emotionele afstand 
tegenover het werk of collega’s en een lager zelfbeeld. 
Allerlei fysieke, emotionele en mentale verschijnselen 
steken dan de kop op zoals humeurigheid, piekeren, 
hoofdpijn, maag- en rugklachten enz. Uiteindelijk kan 
dit resulteren in wat we een burn-out of bore-out 
noemen. Soms met langdurige nefaste gevolgen voor 
individu en organisatie. 
 
Doelstelling 

Als organisatie wil je hierop anticiperen. Meer zelfs in 
de strijd om talent wil je gelukkige werknemers. 
Werknemers die gelukkig zijn presteren beter. Via dit 
welzijnstraject zet je als organisatie een belangrijke 
stap. Door eerst te meten en daaraan een informatieve 
en interactieve workshop te koppelen komt er een 
nieuwe beweging op gang die zuurstof geeft aan je 
organisatie. De kers op de taart is een actieplan met 
enkele quick wins en een aantal acties op (middel-
)lange termijn. 
 
Inhoud 

Welzijn op het werk kan je in kaart brengen. Het 
welzijnstraject bestaat uit 3 onderdelen: 
• Bevraging van het personeel en het kader via een 

welzijnsenquête 
• Presentatie voor het management van de resultaten 

van de welzijnsenquête en bespreking van de 
verdere stappen 

• Interactieve workshop voor de medewerkers en 
leidinggevenden 

 
Welzijnsenquête 
De bevraging brengt in kaart wat de beleving is van de 
medewerkers op het vlak van: 
• eisen die het werkt stelt 
• invloed die men heeft op de job/taken/omgeving 
• de mate waarin men ondersteuning ervaart 
 
Presentatie aan het management 
In de managementpresentatie worden volgende topics 
behandeld: 

• Presentatie van de belangrijkste resultaten van de 
bevraging 

• Bespreking van de werk gerelateerde risicofactoren 
• Hoe samen verder? Voorstel en bespreking thema's 

worldcafé 
• Preventie en aanpak in de organisatie 
 
Interactieve workshop voor de medewerkers en 
leidinggevenden 

Deze interactieve workshop bestaat uit 2 delen: 
• Presentatie van de resultaten van de welzijnsenquête 

(in lijn met de afspraken die voortvloeien uit de 
presentatie aan het management en na verder 
onderling overleg). 

• Worldcafé: een verfrissende werkvorm waarin 
aandachtspunten en belangrijke thema's die in de 
welzijnsenquête naar boven zijn worden aangepakt. 
We zetten een levendige dialoog op rondom vragen 
die in jouw organisatie er echt toe doen. Co-creatief 
en samen met alle medewerkers en leidinggevenden 
werken we aan oplossingen voor jouw bedrijf. Samen 
formuleren we een actieplan met aandacht voor 
zowel onmiddellijk als duurzaam resultaat. Deze 
interactieve oefening verbetert bovendien de 
samenwerking en communicatie tussen de 
medewerkers, diensten en levert zo ook meer 
energie en resultaat. 

 
Praktische gegevens 

Lesgever: gecertificeerde trainer en coaches 
verbonden aan NextStep coaching. 
 
Duur 

• Het invullen van de welzijnsbevraging neemt 15 
minuten in beslag 

• Presentatie aan het management: 3u 
• Worldcafé voor alle medewerkers en 

leidinggevenden: 1 dag. In functie van het aantal 
deelnemers ondersteunen we deze workshop met 
meerdere begeleiders. 

 
Tussenkomst 

Alimento (IPV vzw) geeft enkel een tussenkomst voor 
de Interactieve workshop voor de medewerkers en 
leidinggevenden. 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 
deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 EUR per dag).

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Filip Bauwens - 09 296 40 06 - filip@nextstepcoaching.be www.nextstepcoaching.be 

Webcode 110707 
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Fit@your desk 
 
Doelgroep 

Deze workshop is gericht op mensen die minimum 3 
uur zittend werk doen per dag o.a. ook 
beeldschermwerk 
Mensen die een bureaujob uitoefenen zitten het 
grootste deel van de dag. 
Dit vormt een ideale voedingsbodem voor allerlei 
klachten van het bewegingsapparaat. 
 
Doelstelling 

Het doel van de opleiding is om oefeningen aan te 
leren om muscoskeletaire aandoeningen te voorkomen 
alsook een oefening voor de oogspieren. 
 
Inhoud 

Na afloop van deze module bent u in staat om: 
• De oefeningen zelfstandig uit te voeren 
 
Voordelen voor de medewerker: 

• stress neemt af in het lichaam waardoor fysieke 
klachten en pijnen veroorzaakt door verkeerde 
houdingen verminderen. 

• Beter energiedoorstroming in het lichaam, men voelt 
zich gezonder en gelukkiger. 

• Verhoogd energiepeil, vitaliteit en veerkracht? 
• Slaapcomfort verhoogt. 
 
Werkvorm 

interactieve oefeningen 
 
Duur 

Training van 3 uur 
 
Begeleiding 

De cursus wordt begeleid door een trainer van 
Tarayogini 
 
Groepsgrootte 

Minimum 6, maximum 15 deelnemers. 
 
Voorbereiding en voorkennis 

Geen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV vzw) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

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

Meer info Maaike Decock - 0477 79 50 23 - maaike@tarayogini.be www.tarayogini.be 

Webcode 100533 
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Werkbaar werken in een (zelfsturend) team 
 
Introductie 

Benieuwd waarom werkbaar werk en zelfsturende 
teams zoveel aandacht krijgen? 
De uitdaging voor onze organisaties en bedrijven is 
groot, dus ook voor u als medewerker. Wie pakt 
immers deze uitdagingen aan? Dat zijn u en ik. 
Werkgevers en sociale partners hebben de mond vol 
van werkbaar werk en steeds meer maakt men de link 
naar meer autonomie en zelfsturende teams. Terecht. 
In Panorama, Koppen, Changemakers en Pano zag u 
vermoedelijk reeds enthousiaste ambassadeurs 
vertellen over het positieve effect van het krijgen van 
meer verantwoordelijkheden. Enig idee waarom 
medewerkers zo positief zijn over zelfsturing? 
 
Doelgroep 

Spreekt men in uw bedrijf over teamwerk, zelfsturende, 
zelforganiserende teams of u wil gewoon meer weten 
over het thema; dan is deze workshop iets voor u. 

Doelstelling 

U krijgt de basisprincipes van zelfsturende teams, u 
begrijpt waarom uw teamleider of management acties 
onderneemt als het invoeren van teamoverleg, 
teamcorners, teamtools. U leert de aangename kanten 
van en de uitdagingen in teamwerk kennen. 
Praktijkvoorbeelden helpen u om de aangereikte 
principes te vertalen naar uw eigen werkomgeving. 
 
Omschrijving 

Wat zijn zelfsturende teams en waarom zetten zoveel 
bedrijven hier op in? 
Waarom bevordert werken in een zelfsturend team de 
werkbaarheid en goesting? 
Wat mag u verwachten als uw bedrijf kiest voor meer 
autonomie, voor meer zelfsturing?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

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 

27/3/2018 8u 9.00-17.00u, 
met 

broodjesmaalt
ijd 

Joost Van Driessche 
(PvO) 

VOR/181/44/1003
/52435/01 

115247 
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Kom op voor werk bij kanker 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden, medewerkers HR – interne 
preventie & vertrouwenspersonen. 
 

Doelstelling 

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd 
met medewerkers die te maken krijgen met kanker - 
hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij 
als mantelzorger. 
Als werkgever maak je het verschil! 
In deze opleiding krijgen deelnemers informatie en 
concrete tips & tools over: 
• Kanker, behandelingen en de mogelijke impact op 

het functioneren op de werkvloer van je medewerker 
en het team. 

• Hoe je vanuit "crisis" ook "groei" kan bewerkstelligen. 
• Wat belangrijk is voor een succesvolle 

werkhervatting? 
• En hoe je dit verankert in je personeels- / 

preventiebeleid. 
 

Omschrijving 

Vanuit een Kankerperspectief gaan we stapsgewijs op 
zoek naar hoe je een succesvol re-integratiebeleid kan 
realiseren voor elke werknemer. Dit doen we door pro-
actief in te zetten op het personeels- en 
preventiebeleid. 

• Wat is kanker, soorten en mogelijke behandelingen? 
• Hoe breng je de impact op werknemer en werkvloer 

in kaart? 
• Een succesvolle werkhervatting = erkennen van het 

belang van re-integratie. We verkennen de 
meerwaarde van re-integratie, in ruime zin, voor het 
bedrijf. 

• Het proces van re-integratie: op bedrijfs- en 
individueel niveau: 

• Bedrijfsniveau: concrete aanpak en raakvlakken 
wettelijk verplichtingen. 

• Individueel niveau: de diagnose, uitval en 
werkhervatting. Dit benaderen we vanuit perspectief 
van kanker maar de tips en tools zijn inzetbaar bij 
elke werkhervatting na langdurige afwezigheid door 
ziekte. 

• In kaart brengen van de betrokken actoren en hun 
rol. 

• Stilstaan bij het wettelijke kader van individuele re-
integratie. 

• Zicht krijgen op de mogelijkheden en 
aandachtspunten. 

• "Pendel van bekwaamheid & kwetsbaarheid". 
• Matching volgens de 5 A’s psychosociaal welzijn. 
• Een concreet, dynamisch re-integratieplan omvat…. 
• En daarna? Wat als werkhervatting niet lukt/mogelijk 

is? 
• Wat als de werknemer hervalt of sterft? 
Deze opleiding kan vervolgd worden door een 
kosteloze consultancy op uw werkvloer.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

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 

8/5/2018 8u 9.00-17.00u, 
met 

broodjesmaalt
ijd 

Els Ghesquiere 
(FeGOB) 

VOR/181/44/1003
/52533/01 

115514 
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Positieve sfeer op het werk: halt aan roddelen en 

pestgedrag 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden en medewerkers die een goede 
sfeer willen creëren, bevorderen en behouden op de 
werkvloer. 
 
Doelstellingen 

• je verwerft inzicht in de oorzaken en effecten van 
roddelen 

• je weet wat pestgedrag is en wat de effecten ervan 
zijn 

• je hebt tools om negatieve omgangsvormen om te 
buigen of te verbreken 

• je beschikt over concrete handvaten om te werken 
aan de sfeer op de werkvloer 

 
Methode 

Theoretische inzichten en praktische oefeningen 
wisselen elkaar af. 

Omschrijving 

• Roddelen 
- oorzaken van roddelen? 
- effecten van roddelen op het individu, het team en 

de organisatie 
- omgaan met roddels 

~ als collega 
~ als leidinggevende 

• Pesten 
- de link tussen roddelen en pesten 
- effecten van roddelen op het individu, het team en 

de organisatie 
- vormen van pesten 
- het wettelijke kader 

• Een goeie sfeer op het werk 
- creëren 
- bevorderen 
- behouden

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV vzw) 
Prijs 150 EUR per deelnemer 

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 

20/6/2018 8u 9.00-17.00u, 
met 

broodjesmaalt
ijd 

Annie Gay 
(Voka Oost-

Vlaanderen/Denderm
onde) 

VOR/181/44/1003
/52538/01 

115520 
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OVERZICHT ERKENDE LESGEVERS 

Overzicht erkende lesgevers 
(een actuele lijst is op de website beschikbaar) 
 

Lesgevers - Organismes 
de formation Contact Wallonie Contact Vlaanderen 

Alert! 

 

Sam Verschelde 

alert.ehbo@gmail.com 

www.alert-ehbo.be 

0479 67 93 94 

Amelior 

Lindsay Ledoux  Herlinde Beerens 

ll@amelior.be hb@amelior.be 

www.amelior.be www.amelior.be 

056 23 20 61 056 23 20 60 

Kairos 

 

Bart Moens 

bart@kairosnu.be 

www.hetmomentvooriedereen.nu 

0468 12 06 08 

SPMT - Arista vzw 

Wendy Teck Wendy Teck 

academy@spmt-arista.be academy@spmt-arista.be 

www.spmt-arista.be www.spmt-arista.be 

02 533 74 27 02 533 74 27 

Attentia - CBMT 

Griet De Muynck Griet De Muynck 

academy@attentia.be academy@attentia.be 

www.attentia.be www.attentia.be 

02 526 86 34 02 526 86 34 

CESI / One management 

Roland Vandermeulen Roland Vandermeulen 

roland.vandermeulen@cesi.be roland.vandermeulen@cesi.be 

www.cesi.be www.cesi.be 

02 761 17 72 ou 0476 95 72 74  02 761 17 72 of 0476 95 72 74  

Centre CFS 

Dominique Cornet 

 

dominiuqe.cornet@cornet-
dominique.com 

www.centrecfs.be 

0486 80 10 29 

Comconsult 

Dominique Baré 
dominique.bare@comconsult.be 

www.comcolors.com 
0472 706370 

 

DTMC 

Denis Thibaut 

 

dnst144@gmail.com 
 

0475 45 96 70 

mailto:dominiuqe.cornet@cornet-dominique.com
mailto:dominiuqe.cornet@cornet-dominique.com
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Lesgevers - Organismes 
de formation Contact Wallonie Contact Vlaanderen 

FeGOB 

 

Ariane Gheysen 

ariane.gheysen@fegob.be 

www.fegob.be 

016 46 81 20 

Happiness Consult 

Olivier Nyssen Olivier Nyssen 

oliviernyssen@happiness-consult.be oliviernyssen@happiness-consult.be 

www.happiness-consult.be www.happiness-consult.be 

0493 099 159 0493 099 159 

Hura 

 

Leen Peeters 

leen@hura.be 

www.hura.be 

0479 439 519 

IDEWE 

Rudi Daniels Rudi Daniels 

rudi.daniels@idewe.be rudi.daniels@idewe.be 

www.idewe.be www.idewe.be 

016 39 04 35 016 39 04 35 

Immarsa 

Christian Henrard Christian Henrard 

christianhenrard@immarsa.be christianhenrard@immarsa.be 
  

03 231 95 13 03 231 95 13 

Impact 

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 

In2Learning 

Chantal Claeys Chantal Claeys 

cclaeys@in2learning.be cclaeys@in2learning.be 

www.in2learning.be www.in2learning.be 

054 50 34 86 054 50 34 86 

Kluwer 

Verschueren Barbara Verschueren Barbara 

bverschueren@klu.be bverschueren@klu.be 

www.kluweropleidingen.be www.kluweropleidingen.be 

015 45 34 50 015 45 34 50 

Knowledge on the spot 

Charis Libotton Charis Libotton 

charis.libotton@knowledgeonthespot.com charis.libotton@knowledgeonthespot.com 

www.knowledgeonthespot.com www.knowledgeonthespot.com 

0495 26 26 05 0495 26 26 05 

La Chrisalyde 

Natacha Van Hove 

 

la.chrysalide@gmail.com  

www.la-chrysalide.eu 

0479 61 38 90 
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Lesgevers - Organismes 
de formation Contact Wallonie Contact Vlaanderen 

Mediwet 

 

Jan Wylleman  

jan.wylleman@mediwet.be 

www.mediwet.be 

03 205 69 82 

Mensura 

Rudy Smedts Rudy Smedts 

formationsexternes@mensura.be externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be/fr/formations www.mensura.be/nl/opleidingen 

02 54 97 100   02 54 97 100 

Move your back 

Julie Moreau 

 

julie@moveyourback.eu 

www.moveyourback.com 

0477 96 08 37 

Next Step Coaching 

 

Filip Bauwens 

filip@nextstepcoaching.be 

www.nextstepcoaching.be 

0499 53 29 77 

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 

Partenes 

Vincent Celestri 

 
partenes@partenes.be  

vincent.celestri@partenes.be 

www.partenes.be  

0486 855 292 

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  

Premed 

 

Krista Vankelecom 

info@premed.be 

www.premed.be 

016 30 81 11 

Prevent 

Veronique De Broeck Veronique De Broeck 

prevent@prevent.be prevent@prevent.be 

www.prevent.be www.prevent.be 

016 91 09 10 016 91 09 10 

Provikmo 

klantenbeheerder klantenbeheerder 

info@provikmo.be info@provikmo.be 

www.provikmo.be www.provikmo.be 

081 22 94 49 050 47 47 47 
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Lesgevers - Organismes 
de formation Contact Wallonie Contact Vlaanderen 

Ready2Improve 

 

Wouter Goris 

wouter_goris@ready2improve.eu 

www.ready2improve.eu 

0496 69 33 95 

Renes partners 

Regan Knockaert Regan Knockaert 

info@renespartners.be info@renespartners.be 

www.renespartners.be www.renespartners.be 

0476 55 39 34 0476 55 39 34 

Risesmart 

Laurence Hoyois  
laurence.hoyois@risesmart-randstad.be 

www.risesmart.be 
0494 56 17 67 

Martine Desmedt 
martine.desmedt@risesmart-randstad.be 

www.risesmart.be 
09 272 65 54 

Securex  
(Externe Dienst voor 

Preventie en 
Bescherming) 

Marina Pleysier Marina Pleysier 

marina.pleysier@securex.be marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be www.securex.be 

0478 804 522 0478 804 522 

Sensink 

Anne Burniaux Anne Burniaux 

a.burniaux@sensink.be a.burniaux@sensink.be 

www.sensink.be www.sensink.be 

0477 597 616 0477 597 616 

Skilliant 

Mieke Levrouw Mieke Levrouw 

mieke.levrouw@syntrawest.be mieke.levrouw@syntrawest.be 

www.syntrawest.be www.syntrawest.be 

051 26 87 55 051 26 87 55 

Tarayogini 

 

Maaike Decock 

maaike@tarayogini.be 

www.tarayogini.be 

0477 79 50 23  

The Human Link 

Tine Daeseleire Tine Daeseleire 

admin@thehumanlink.be admin@thehumanlink.be 

www.thehumanlink.be www.thehumanlink.be 

03 218 78 17 03 218 78 17 

UCCL (KHLimQuadri) 

 

Luk Indesteege 

luk.indesteege@khlim.be 

www.khlimquadri.be 

011 30 04 70 

VAD vzw 

 

Marie-Claire Lambrechts 

marie-claire.lambrechts@vad.be 

www.vad.be 

02 423 03 51 
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Lesgevers - Organismes 
de formation Contact Wallonie Contact Vlaanderen 

Vidyas 

Carine HENRY 
c.henry@vidyas.be 

www.vidyas.be 
0476 96 57 19 ou 010 45 65 61 

 

VIGeZ vzw 

 

Joeri Vannyvel 

Joeri.Vannyvel@vigez.be 

www.vig.be 

02 422 49 37 

Vokans 

 

Annelies Van Loy 

annelies.vanloy@vokans.be 

www.vokans.be 

0477 962 082 

Zen'to 

Pierre Moreels 

 

pierre@zen-to.be 

www.zen-to.be 

0478 88 02 51 

  



52 
 

  



53 
 

Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento (IPV vzw)-
tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento (IPV vzw)-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  
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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.

Uw adviseur
Daniëlle Verlaet
0473 65 42 84
danielle.verlaet@alimento.be 

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

WELZIJN OP HET WERK

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
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