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Omschrijving 

  Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie - Initiatieven voor Professionele Vorming van de 
voedingsnijverheid. 
  
U kunt een beroep doen op de dienstverlening van IPV voor al uw werknemers uit de paritaire comités 118 
(arbeiders voedingsindustrie), 220 (bedienden voedingsindustrie) en 119 (werknemers sector handel in 
voedingswaren). Dat is meestal het geval als het RSZ-nr van uw bedrijf begint met een van de volgende 
kengetallen: 848, 048, 051, 052, 058, 158, 258.  
 

Aard van steun 

Voedingstechnologie, Techniek, Communicatie, Commerciële en financiële vaardigheden:  
Via KALENDERAANBOD: Tegemoetkoming van € 120/dag/deelnemer (max. 3 deelnemers per bedrijf).  
Via MAATOPLEIDING: Tegemoetkoming van max. € 360 dag.  
 
Informaticaopleidingen:  
Via KALENDERAANBOD: Tegemoetkoming bedraagt €65/dag/per persoon (met een maximum van 3 
deelnemers per bedrijf)  
Via MAATOPLEIDING:  Tegemoetkoming van €180/dag voor de opleidingen op maat (ongeacht het aantal 
deelnemers).  
 
Taalopleidingen: 
Via KALENDERTRAINING bedraagt de korting €15/u/deelnemer waarbij een bedrijf maximum 3 werknemers 
per opleiding kan inschrijven. 
Via MAATOPLEIDING: Tegemoetkoming van €15/u van zodra de opleiding plaatsvindt tijdens de werkuren en 
€35/u voor de opleiding „Nederlands, Frans of Duits op de werkvloer voor allochtonen of laaggeletterden‟.  
  
Opgelet: niet alle opleidingen komen automatisch in aanmerking voor IPV-tussenkomst! Neem daarom 
steeds eerst contact met ons op.  
 

Voorwaarden 
Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een IPV-tussenkomst (IPV-opleidingen, opleidingen bij 
partners en maatopleidingen)  
 
- Uw personeelsleden werken onder PC 118 of PC 220. Dat is meestal het geval als het RSZ-nr van uw bedrijf 
begint met een van de volgende kengetallen: 848, 048, 051, 052, 058, 158, 258.  
- De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd.  
- Uw uitzendkrachten volgen de IPV-opleidingen aan dezelfde gunstige voorwaarden als uw vaste werknemers.  
 
IPV-opleidingen en opleidingen georganiseerd door erkende IPV-partners  
Combineerbaar met opleidingscheques of KMO-portefeuille? Open IPV-opleidingen (dus wel bij de partners!!) 
of gratis opleidingen bij opleidingspartners van IPV zijn niet cumuleerbaar met opleidingcheques of de KMO-
ondernemingsportefeuille.  
  

Procedure 
Voor opleidingen waarvoor u zich rechtstreeks bij een partner inschrijft, gelden de praktische voorwaarden 
van de partner! Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u 
rechtstreeks contact op met die partner. Contactgegevens vindt u op de pagina van de opleiding.  

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 



 
Meer informatie 

www.ipv.be 

 

http://www.horecanet.be/

