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Visietekst Alimento: leren en 
loopbanen in de voedingsindustrie

Levenslang leren blijft een thema dat zich vlot leent 
voor onderzoek, beschouwingen, beleidsmatige 
doelstellingen en actieplannen. De uitdaging blijft 
dan ook bestaan: levenslang leren nog beter ver-
ankeren in het leven en de loopbaan van mensen, 
zodat ze bijblijven, niet uit de boot vallen, en ook 
kunnen groeien naar iets dat voldoening brengt, op 
en naast de arbeidsmarkt.

Alimento, ons sectoraal opleidingsfonds van en 
voor de voedingsindustrie, heeft als opdracht een 
belangrijke bijdrage te leveren aan levenslang leren. 
En we kunnen resultaten voorleggen. In 2000 be-
reikten we met de Alimento-opleidingen 6% van de 
arbeiders en 9% van de bedienden. Nu bereiken we 
op jaarbasis 21,5% van alle werknemers, zowel van 
de arbeiders als van de bedienden. En we bereiken 
kansengroepen in eenzelfde orde: 20% van de kort-
geschoolden in de sector, 23,5% van de 45-plussers. 
De sociale balansen geven aan dat deze formele 
opleidingen in de bedrijven worden aangevuld met 
nog eens minstens evenveel informeel leren.

Maar het kan en moet nog beter. Nog meer leren 
is nodig om een aantal specifieke uitdagingen aan 
te gaan.

Een eerste uitdaging die voor ons ligt, is de evolutie 
naar Industrie 4.0. Die heeft een serieuze impact op 
de taken en competentievereisten, en zorgt daar-
door soms ook voor stress bij werknemers. Digitali-
sering en nieuwe technologieën worden in elke job 
een realiteit. Routinejobs zullen steeds meer wor-
den geautomatiseerd en takenpakketten zullen ver-
anderen. De OESO schat dat in Vlaanderen onge-
veer 14% van de jobs een hoog risico loopt om ge-
automatiseerd te worden en dat nog eens 29% van 
de werknemers een grote wijziging in zijn of haar 
takenpakket zal ondervinden door automatisering.

Een tweede uitdaging is de noodzaak om de no-
dige arbeidskrachten en ook de nodige kwalifica-
ties aan te trekken. Dit speelt in het voordeel van 
investeringen van werkgevers in levenslang leren, 
met opleiding als het nieuwe rekruteren.

Een derde uitdaging vormt de eindeloopbaan. Met 
het optrekken van de pensioenleeftijd wordt dui-
delijk dat langer werken, op eenzelfde manier als 
voorheen, voor nogal wat werknemers niet haal-
baar is. Levenslang leren kan hierin een deel van 
de oplossing bieden, maar meer nog heeft deze 
problematiek geleid tot een focus op loopbanen, 
met ook werkbaar werk als uitdaging: hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat werknemers gezond en met 
goesting de pensioenleeftijd halen.

De laatste werkbaarheidscijfers van de Sociaal Eco-
nomische Raad van Vlaanderen (SERV) schetsen 
een minder fraai beeld: nieuw is de stijging van de 
werkstressklachten, waar bijna 40% last van heeft. 
Een deel van de verklaring is te vinden in de krapte 
op de arbeidsmarkt en de personeelstekorten op 
de werkvloer. Daarnaast vergen de veranderende 
businessmodellen en werkmethoden veel flexibili-
teit. Tot slot stelt ook de onophoudelijke stroom 
aan informatie en prikkels, op het werk én in de 
privésfeer, onze mentale veerkracht op de proef.

In welke mate staan we klaar om een tandje bij 
te steken?

De voedingsindustrie heeft een erg lange en stevige 
traditie om werknemers bij te scholen, ondersteund 
vanuit het sociaal overleg op bedrijfsniveau. Voe-
dingsbedrijven vanaf twintig werknemers hebben 
een verplichting om een overlegd opleidingsplan 
volgens sectoraal model uit te werken en regelmatig 
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te evalueren en bij te sturen. Zonder dergelijk plan 
is er geen financiële steun van Alimento.

Voorts is onze samenwerking met het onderwijs ste-
vig verankerd. Onder impuls van de krapte op de 
arbeidsmarkt is de onderwijswerking van Alimento 
de laatste jaren zelfs verdrievoudigd. We trekken 
voluit mee aan de kar van duaal leren en STEM-
initiatieven, en bieden veel meer dan voorheen 
informatie over het rijke tewerkstellingsperspectief 
binnen de sector, zodat jongeren gemotiveerder en 
met de juiste verwachtingen hun eerste stappen op 
vlak van levenslang kunnen leren zetten.

Maar er is meer nodig, zeker ook om de uitdagingen 
op vlak van werkbaar werk op een gepaste manier 
aan te gaan. Daarom hebben de sociale partners 
van de voedingsindustrie vorig jaar besloten om 
naast het opleidingsfonds ook een loopbaanfonds 
op te richten, om niet alleen het levenslang leren 
nog beter te stimuleren, maar ook specifieker de 
duurzaamheid van loopbanen te verzekeren en 
hiermee ook een antwoord te bieden op uitdagin-
gen op vlak van specifieke arbeidsomstandigheden 
en welzijn en gezondheid. Ook hier is het sociaal 
overleg een belangrijke steun. Voedingsbedrijven 
met een syndicale afvaardiging zijn verplicht om 
een cao af te sluiten met afspraken over werkbaar 
werk.

Zo komen we, ondersteund door het sociaal over-
leg op bedrijfsniveau, vanuit Alimento tot een erg 
brede werking die zowel het levenslang leren als 
de uitbouw van duurzame loopbanen de noodza-
kelijk boost moet geven.

Opleidingen flankeren

Ten eerste is het opleidingsfonds, dat in 1989 werd 
opgericht ter bevordering van de tewerkstelling en 
opleiding van (enkel) risicogroepen, geëvolueerd 
naar een organisatie met als missie ‘opleiding voor 
iedereen’. In samenwerking met een breed netwerk 
van lesgevers ondersteunen we vandaag 40 000 
opleidingen, in meer dan 80% van de gevallen op 
maat van het bedrijf. Waar opportuun zoeken we 
hiervoor ook coalities met andere sectoren: met de 
uitzendsector, de andere industriële sectoren, het 
aanvullend paritair comité voor bedienden, enzo-
voort.

We ondersteunen de opmaak van opleidingsplan-
nen en we proberen de kwaliteit van interne oplei-
dingen te verbeteren. We helpen bij de uitwerking 
van werkinstructiefiches: eenvoudig, met picto-
grammen of vertalingen voor werknemers die het 
Nederlands niet machtig zijn.

Personeelsadvies

Ten tweede bestaat al vele jaren het besef dat op-
leidingen moeten worden ingebed in een breder 
competentiebeheer en een duurzaam personeels-
beleid. Via de Alimento HR-scan worden sterktes 
en zwaktes in het personeelsbeleid gedetecteerd, 
gevolgd door een coaching van de personeels-
verantwoordelijke op de prioritaire werkpunten. 
Ook voor advies en begeleiding rond specifieke 
elementen kunnen voedingsbedrijven terecht bij 
Alimento, bijvoorbeeld voor een onthaalbeleid, 
een opleidingsbeleid, functieomschrijvingen of 
het opzetten van functioneringsgesprekken. En 
om dit allemaal te laten werken, leiden we de 
leidinggevenden op de vloer op. Ook hier: we 
doen dit op maat, met een breed netwerk van 
adviseurs om zo op alle specifieke noden in te 
spelen.

De voedingsindustrie is een echte kmo-sector. 
Naast een beperkt aantal multinationals en gro-
tere voedingsbedrijven telt 96% van de bedrijven 
minder dan 100 werknemers, en 72% zelfs minder 
dan 10 werknemers. Dat vertaalt zich in een brede 
nood aan personeelsondersteuning. Mede dankzij 
het personeelsadvies realiseerden we het hoogste 
opleidingsbereik sinds het jaar 2000.

Organisatieadvies

Ten derde is ondertussen het inzicht gekomen dat 
opleiding om de opleiding niet echt werkt en ook 
niet populair is; de job zelf ook moet uitnodigen 
om zich te ontwikkelen en niet af te haken bij 
verandering. Daarom kunnen bedrijven nu ook al 
enkele jaren bij ons terecht voor coaching bij de 
aanpak van hun arbeidsorganisatie. Via organisa-
tiescans stimuleren we bedrijven om te evolueren 
naar een innovatieve arbeidsorganisatie, zoals de 
Vlaamse overheid die via Flanders Synergy (nu 
Workitects) promootte.
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Het belang van de arbeidsorganisatie in het kader 
van levenslang leren is lang onderschat. Klassiek 
georganiseerde organisaties met aparte afdelingen 
en/of functies om zeer gericht diverse aspecten van 
het kernproces te beheersen, elk met hun eigen 
KPI’s, staan nog vaak haaks op een lerende orga-
nisatie, waarin medewerkers over disciplines heen 
samen oplossingen zoeken voor problemen en ver-
regaand innoveren.

Nieuw: loopbaanondersteuning

Ten vierde slaan we met het loopbaanfonds een 
extra weg in. Voorheen bereikten we de werk-
nemers (enkel) op initiatief van hun werkgever. 
Voortaan kunnen werknemers op eigen initiatief bij 
ons terecht voor gratis loopbaanbegeleiding, een 
persoonlijk omscholingsbudget en een premie voor 
kinderopvang om de combinatie van werk en gezin 
te vereenvoudigen.

En we trekken extra opleidingsbudgetten uit voor 
schakelmomenten in de loopbaan. Bij de instroom 
in de sector. Bij grondige doorstromings- en om-
scholingsprojecten. En ook bij ontslag kan een 
werknemer van een voedingsbedrijf in functie van 
wedertewerkstelling rekenen op een opleidings-
budget. Het gaat telkens over 2500 euro, om extra 
opleidingsinvesteringen mogelijk te maken.

De versterke focus op schakelmomenten in de 
loopbaan richt zich ook specifiek op uitzend-
krachten. Voedingsbedrijven zijn verplicht om op 
bedrijfsniveau een cao af te sluiten waarin afspra-
ken gemaakt worden over de uitzendarbeid binnen 
het bedrijf. Vandaag al worden de uitzendkrachten 
gestimuleerd om de Alimento-opleidingen mee te 
volgen, dankzij een samenwerkingsakkoord met 
het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. Met een 
extra opleidingsbudget van 2500 euro stimuleren 
we voortaan ook de overgang naar vast werk.

Nieuw: oplossingen zoeken voor specifieke 
arbeidsomstandigheden, met aandacht voor 
welzijn en gezondheid

Ten vijfde zetten we met het loopbaanfonds ook 
expliciet in op ‘werkbaar werk’ in de ruime zin 
van het woord. De arbeidsomstandigheden in de 

voedingsindustrie zijn specifiek en sommige werk-
posten of werkomstandigheden kunnen belastend 
zijn. Ploegenwerk is niet weg te denken uit de sec-
tor, en ondanks alle automatisering blijft er fysieke 
belasting op de werkvloer (koude of warmte, hef-
fen en tillen, herhalende bewegingen, enzovoort). 
Op piekmomenten kan de werkdruk dan weer 
hoog zijn.

Hoe zal het nieuwe loopbaanfonds hier mee voor 
oplossingen zorgen?

Voor de werkgevers voorzien we nog meer bege-
leiding in hun arbeidsorganisatie om het werk zelf 
werkbaarder te maken. Een opleiding ergonomie 
voor de inpakafdeling met veel repetitieve arbeid 
blijft nuttig, maar afwisseling door bijvoorbeeld jo-
brotatie is natuurlijk nog beter. En een evenwich-
tige werkverdeling is wenselijker dan een opleiding 
stressmanagement voor overbelaste leidinggeven-
den.

Bedrijven krijgen ook begeleiding als ze nieuwe 
machines of technologieën invoeren. We sporen 
de opleidingsnoden op, bewaken de ergonomie en 
helpen bij aanpassingen in de arbeidsorganisatie.

Ook zoeken we constant naar oplossingen voor 
de soms moeilijke arbeidsomstandigheden. Dat 
kan op bedrijfsvlak via bijvoorbeeld een ergono-
miescan, een welzijns- en gezondheidsscan, maar 
ook door hierrond kennis te vergaren en die te 
verspreiden.

Tot slot staan we ook klaar als het fout loopt. Voe-
dingsbedrijven kunnen rekenen op ondersteuning 
bij de werkhervatting van langdurig afwezige per-
soneelsleden. En als iemand moet vertrekken, heb-
ben de ontslagen werknemers recht op een oplei-
dingsbudget om hun carrière weer op de sporen 
te krijgen.

Synergieën en samenwerking blijven wenselijk 
en nodig

Al deze initiatieven worden gebundeld in het nieu-
we loopbaanfonds. Hiermee is als het ware de eer-
ste loopbaanverzekering binnen de sector een feit. 
We nemen de handschoen op om de continuïteit 
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van loopbanen te garanderen. Denken we hiermee 
de oplossing gevonden te hebben? De nieuwe pis-
tes zijn alvast boeiend en stemmen hoopvol, maar 
zeker zo belangrijk blijven partnerschappen.

Partnerschappen met andere sectoren om gemeen-
schappelijke uitdagingen ook samen aan te blijven 
pakken. Voorop hierin: de omslag naar industrie 
4.0, waarbij we ook ruimer met het onderwijsveld 
nog tot meer gemeenschappelijke initiatieven moe-
ten komen.

Maar zeker ook partnerschappen met overheden 
die een belangrijke rol hebben in het sensibiliseren 
en mobiliseren van stakeholders, het ontwikkelen 

van effectieve maatregelen waarop we vanuit het 
fonds kunnen inspelen en het faciliteren van goede 
praktijken via subsidies en ondersteunende exper-
torganisaties.

Als fonds zetten we ons hier alvast met ons vol-
le gewicht tegenaan, vanuit onze dekkingsgraad, 
onze paritaire samenstelling, de beschikbare mid-
delen, ons uitgebreide netwerk en zo ook onze ex-
pertise. Laat dit een uitnodiging zijn.

Lieve Ruelens 
Alimento


