
INTERACTIEVE EN GEANIMEERDE E-LEARNING  MODULES  

ZEER GEMAKKELIJKE RAPPORTAGE BIJ AUDITS 

ONLINE PLATFORM VOOR VERSPREIDING VAN  
AANVULLENDE BEDRIJFSSPECIFIEKE INFORMATIE

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN TRAININGSDOCUMENTEN

VOLLEDIG AAN TE PASSEN AAN BEDRIJFSSPECIFIEKE 
REGELS EN PROCEDURES

HET EERSTE,  
VOLLEDIG PERSONALISEERBARE  

ONLINE LEERPLATFORM  
VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE  

EEN UNIEKE AANPAK 

VAN E-LEARNING IN 

DE VOEDINGSINDUSTRIE  



WAAROM E-LEARNING

Volgens de geldende regelgeving moet iedereen die werkzaam is in de voedingsindustrie de basisprincipes 
van voedselhygiëne kennen, om te weten hoe je op een veilige manier moet werken en besmettingen 
kunt voorkomen. Productiviteit is cruciaal in de voedingsindustrie. Training via e-learning garandeert dat 
de noodzakelijke kennis op de meest efficiënte manier wordt overgedragen, zonder dat de dagelijkse 
werkzaamheden worden verstoord. 

Voordelen van e-learning:

Het Moviemento e-learning platform behandelt in 6 boeiende, interactieve modules de belangrijkste 
onderwerpen van voedselveiligheid. De volgende e-learning modules zijn inbegrepen:

Elke module is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen experts in voedselveiligheid, lokale 
overheden en specialisten in online leren. De inhoud van de modules wordt continu bijgewerkt om te blijven 
voldoen aan geldende normen in de voedingsindustrie (BRC, IFS, etc.). De modules zijn beschikbaar in 
meerdere talen. 

HET BELANG  
VAN VOEDSEL-

VEILIGHEID
DE WET GMP’S CCP’S ALLERGENEN FOOD 

DEFENSE

• Geen reiskosten, kosten voor externe 
trainingslocaties, trainers, materialen, etc.

• Training is 24/7 beschikbaar, zodat niet-
productieve uren (bv. machinestilstand) 
efficiënt ingevuld kunnen worden.

KOSTENBESPARING:
• Werknemers kunnen de leerstof op 

eigen tempo doorlopen en zo vaak als 
nodig herhalen.

LEREN OP EIGEN TEMPO

• Het online trainingsaanbod kan 
aangepast worden aan de behoefte 
van het individu of van een groep.

• Elke module wordt afgesloten met 
een korte kennistest.

DOELGERICHTE TRAINING

INTERACTIEVE MODULES 
ZORGEN VOOR EEN HOOG 
AANDACHTSNIVEAU

• Inhoud is zeer gemakkelijk en snel 
aan te passen. Wijzigingen zijn direct 
beschikbaar voor alle medewerkers.

EENVOUDIG AAN TE PASSENTRAININGSDOCUMENTEN KUNNEN 
AUTOMATISCH VERWERKT 
WORDEN IN EEN LMS 

MODULES



PERSONALISEERBAAR

EENVOUDIGE RAPPORTAGE

      MEER DAN STANDAARD TRAINING…

Om te voldoen aan de trainingsrichtlijnen binnen de voedingsindustrie, moet u voor elke medewerkers een relevant 
trainingsschema opstellen. De voortgang en resultaten daarvan moeten gemonitord en verwerkt worden. Handmatige 

verwerking is tijdrovend en bovendien gevoelig voor fouten.

Moviemento bevat een krachtig Learning Management System (LMS) dat 
zorgt voor een efficiënt en eenvoudig beheer van de trainingsresultaten. 
Dankzij het automatisch uploaden en beheren van alle trainingsdocumenten 
in het LMS, kan de trainingsstatus per individu of per cursus in één 
oogopslag worden getoond. 

Indien gewenst kunnen trainingsdocumenten (registraties, certificaten, 
etc.) natuurlijk ook uitgeprint en digitaal verzonden worden.

De introductiepagina 
wordt opgemaakt in de 
huisstijl van uw bedrijf, 
waardoor cursisten 
het gevoel hebben een 
bedrijfseigen platform te 
openen. 

De inhoud van de modules kan aangepast worden aan de specifieke hygiëneprotocollen binnen uw 
bedrijf. Dat spreekt direct tot de verbeelding van uw medewerkers en verhoogt de relevantie van 
de training. Informatie die niet voor uw bedrijf van toepassing is wordt verwijderd. 

De modules kunnen aangevuld worden met eigen bedrijfsfilmpjes, fotomateriaal, posters, etc.

WELCOME TO #FOODCOMPANY

Moviemento creëert een omgeving 
op maat. Het leerplatform én de 
inhoud van de modules worden 
volledig aan uw bedrijf aangepast. 
Dat zorgt voor herkenbaarheid en 
verhoogt de betrokkenheid van de 
medewerkers.

Het Moviemento platform is meer dan een online leeromgeving. Het platform kan ook ingezet worden om 
andere bedrijfsspecifieke informatie te delen, zoals personeelsinformatie, tevredenheidsonderzoeken en 
bedrijfsprocedures. Ook deze informatie kan effectief gemonitord worden in het Learning Management 
System van Moviemento. 

 
UNIEK

UNIEK



WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN…

WWW.CHRISTEYNS.COM

We werken sinds een jaar met Moviemento 
en beschouwen het modulaire aspect als het 
grootste voordeel. We kunnen onze eigen 
inhoud, oefeningen en toetsen creëren die we 
kunnen integreren in de verschillende modules. 
Alles is gebruiksvriendelijk en veel goedkoper 
dan andere e-learning platformen die minder 
mogelijkheden bieden.

PS - Izico Food Group

“

“
We werken met 550 mensen op verschil-
lende locaties. Dankzij de gebruiksvrien-
delijkheid van Moviemento hebben we dit  
platform volledig zelfstandig uitgerold 
en hebben het binnen no time ons eigen 
gemaakt. Dit tot grote tevredenheid van 
ons management.

MB - Continental Foods  

“ “

Moviemento voldoet aan al onze e-learning
verwachtingen, zowel op het gebied van 
kostenbesparingen als  administratie. 
De reacties van zowel beheerders als 
gebruikers over deze nieuwe aanpak zijn 
zeer positief !

SP - Aldia
(onderdeel van de Zeelandia Group) 

“ “


