
                                                     

 

Persbericht 

 

Aviato Academy erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille 

 

Zaventem, 14 september 2022 - Aviato Academy - het expertisecentrum voor opleiding en vorming 

in de luchtvaartsector - is erkend als de nieuwe officiële dienstverlener voor de kmo-portefeuille. 

De kmo-portefeuille is een maatregel waarmee u - als ondernemer van een kleine of middelgrote 

onderneming - financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw 

bedrijf verbeteren. Aviato Academy is trots op deze erkenning die luchthavenbedrijven en partners 

zal helpen om hun opleidingen kwalitatief te verbeteren door samen te werken met Aviato 

Academy via de kmo-portefeuille. 

 

Luchthavenbedrijven en partners die voor Aviato Academy kiezen voor hun opleidingsbehoeften 

kunnen voortaan gebruik maken van de kmo-portefeuille. Zo kunnen ze een aanzienlijke financiële 

steun krijgen waardoor de opleidingskosten drastisch dalen. De kmo-portefeuille is een 

webapplicatie waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 euro subsidie kunnen krijgen van de Vlaamse 

overheid, ter ondersteuning van hun verdere professionalisering. De steun kan verkregen worden bij 

de aankoop van diensten van geregistreerde dienstverleners op het vlak van advies en opleiding, wat 

het geval is voor Aviato Academy. De audit om erkend te worden als dienstverlener werd uitgevoerd 

door "Brand Compliance". 

"Brand Compliance had het genoegen om de audit voor Aviato Academy uit te voeren met een 

positief resultaat en een zeer vlotte samenwerking. Wij wensen Aviato Academy veel succes met de 

kmo-portefeuille certificering!" Angela Hensels, Business Unit Manager Brand Compliance. 

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen en KMO's waarvan de operationele 

zetel zich in het Vlaams Gewest bevindt. De kmo-portefeuille steunt op twee pijlers: advies en 

opleiding, wat de hoofdactiviteit is van Aviato Academy. De financiële steun is geldig op alle 

klassikale opleidingen (blended cursussen inbegrepen) die Aviato Academy verzorgt. Aviato Academy 

heeft momenteel meer dan 50 cursussen die onder deze maatregel vallen. 

" Aangezien opleiding de core business is van Aviato Academy, denken wij dat deze erkenning 

nieuwe partnerships en meer opleidingsmogelijkheden zal opleveren in de toekomst, waardoor 

Aviato Academy haar expertise op het gebied van luchtvaartgerelateerde opleidingen verder kan 

uitbouwen, ten voordele van onze klanten, zowel op intellectueel als financieel vlak. Dankzij de kmo-

portefeuille worden opleiding en ontwikkeling nog toegankelijker voor iedereen," zegt Isabelle Borli 

General Manager Aviato Academy. 

De klanten van Aviato Academy zullen van deze financiële steun kunnen genieten naargelang de 

voorwaarden die te vinden zijn op de website van de kmo-portefeuille. 

(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-

kmo-portefeuille) 
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Meer informatie over Aviato Academy: https://www.aviatoacademy.com/  

Meer informatie over kmo-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-

portefeuille 

 

Aviato Academy: uniek in alle opzichten 

Aviato Academy is een toonaangevend ecosysteem voor kennis, opleiding en leren in de luchtvaartsector. 

Kenmerkend is de ontwikkeling door uitwisseling. Door samen te werken met interne en externe experts put zij 

uit jarenlange ervaring in verschillende sectoren van de luchtvaartindustrie om specifieke en praktische 

opleidingen aan te bieden. Deze unieke co-creatie werkt verrijkend. 

Aviato Academy werkt ook samen met erkende internationale partners, zoals IATA, ACI, AM&TS en anderen, 

om een brede waaier aan gespecialiseerde luchtvaartopleidingen aan te bieden, bv. in cargo, farmaceutische 

logistiek, gevaarlijke goederen, enz. 

Aviato Academy is de bevoorrechte partner voor de opleiding van luchthavenpersoneel. Zij ondersteunt 

levenslang leren en de ontwikkeling van vaardigheden op innovatieve manieren om de inzetbaarheid van haar 

kandidaten/studenten te vergroten. 
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