E- Learning
FOOD DEFENSE
Kennis, vaardigheden en vakmanschap als unique selling point van uw organisatie.
Opleiden werkt ! CPC helpt in samenwerking met Normec Training & Education
ondernemers en managers met een breed opleidingspakket op het gebied van
kwaliteitszorg, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden.

INLEIDING
Om veilige producten te kunnen produceren is naast voedselveiligheid en HACCP ook Food Defense
van belang. Food Defense gaat over het beschermen van voedingsmiddelen tegen opzettelijke
besmettingen. Hierbij worden producten met opzet besmet, om schade toe te brengen aan mensen
of een bedrijf.

DOEL
Elke medewerker in de productie heeft de plicht om onveilige situaties te melden. In deze online
training leer je onveilige situaties te herkennen en leer je hoe daar mee om te gaan. Er wordt
uitgelegd wat Food defense is, aan welke richtlijnen aandacht besteed moet worden en hoe er
moet worden gehandeld in geval van incidenten en/of calamiteiten. Daarnaast wordt er in deze
training aandacht besteed aan de normeisen voor certificering.

DOELGROEP
De training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in een productieomgeving.
Door eenvoudig taalgebruik, visuele ondersteuning en hoge mate van interactie is de training
toegankelijk voor een brede doelgroep.

INHOUD
In deze interactieve training leren werknemers wat hun verantwoordelijkheid is bij het voorkomen
van opzettelijke besmettingen. De volgende punten komen aan bod:

Introductie Food defense

Belang van Food defense

Productbescherming

Terrein en omgeving

Beveiliging

Hoe te handelen bij incidenten

Opzettelijke besmettingen
De training wordt afgesloten met een eindtoets. Na succesvol doorlopen van de training en
eindtoets ontvangt de cursist een certificaat. Hiermee kunt u aantoonbaar maken dat uw
medewerkers getraind zijn.

KOSTEN
De prijs voor de complete training, inclusief toegang en gebruik van de E-Learning Manager en
toezenden van het certificaat, is € 39.67 exclusief BTW, zonder minimale afname.
Indien wenselijk kan ‘Food Defense’ voor u op maat gemaakt worden door onder meer het
toevoegen of benadrukken van situaties die specifiek zijn voor uw productieomgeving en gebruik te
maken van foto’s uit uw organisatie.

VOORDELEN VAN E-LEARNING
E-learning is leren via het internet. Hierdoor is de training 24 uur per dag, 7 dagen per week te
volgen. Alleen een computer met internetverbinding is nodig. De kosten voor een trainer, locatie en
de niet-productieve uren worden gespaard. In de praktijk blijkt dat medewerkers elkaar op de
werkplek weten te vinden om de onderwerpen van de training te bespreken.

OPEN INSCHRIJVINGEN EN IN-COMPANY
Naast E-learning trainen wij ook klassikaal. Zo organiseren wij jaarlijks verschillende branche
specifieke trainingen en workshops op basis van Open Inschrijving. Bekijk de actuele data op onze
website www.CPC.be bij de rubriek Voedselveiligheid.
Ook verzorgen wij maatwerk trainingen. Het voordeel van een maatwerk training is dat deze is
afgestemd op uw specifieke leerwensen en op de dagelijkse werksituatie van de medewerkers.
Daarbij kan de training op elke gewenste locatie en op elk moment van de dag plaatsvinden.

INSCHRIJVEN
Gebruik het inschrijvingsformulier en mail dit naar info@CPC.be

