
 

3 daagse training voor engineers en accountmanagers 2020 

“Hoe bouw ik een optimale fabriek voor onze klant?” 

Diervoerfabrieken zijn er in vele soorten en maten. De optimale fabriek bestaat niet, wel bestaat een 

optimale fabriek voor specifieke toepassingen en klantvragen:  

• Welk soort diervoer wordt er geproduceerd? 

• Hoeveel voer wordt er per uur & per jaar geproduceerd? 

• Zijn er specifieke receptparameters & kwaliteitseisen? 

• Wat wil de klant precies?  

Tijdens deze 3-daagse training komt het gehele proces vanaf ontwerp tot aan realisatie van een nieuwe 

fabriek of een procesoptimalisatie aan de orde.  Alle onderdelen van een fabriek komen aan de orde, 

tijdens interactieve sessies komen ontwerpeisen, kwaliteitseisen van de klant, grondstoffen, machines 

en procestechnologie aan de orde. Trainers: Frits Hermans en Eric Vissers.  

1 Doelgroep 
Project-, sales- en leadengineers, technisch verkopers en projectmanagers van fabrieks- en 

machinebouwers voor diervoerproductieprocessen.  Meerjarige ervaring in de diervoersector is 

gewenst, waarbij deelnemers ervaring hebben opgedaan met meerdere projecten in diverse 

diervoerfabrieken.  

2 Inhoud 
• Algemene kennis over het productieproces, grondstoffen en de toegepaste machines 

• Specifieke aandacht voor de ontwerpuitgangspunten t.a.v.: 

o Grondstofinname, transport en opslag 

o Ontwerpeisen t.a.v. de processtappen: 

malen/doseren/mengen/conditioneren/voorverdichten/persen/extruderen/drogen/ 

koelen/vacuumcoaten/zeven/kruimelen 

o Machinekennis (o.a. Atex) 

• Procestechnologie: kwaliteitseisen en grondstofkennis/grondstofeigenschappen/GMP/HACCP 

• Kwaliteitscontrole/versleping/tracking&tracing/ingangscontrole/menguniformiteit 

Lesvormen: klassikaal, discussie/interactie en practicum. De groepsgrootte is maximaal 16 personen. 

3 Leerdoelen 
De deelnemer verwerft kennis en inzicht over bouw- en ontwerpeisen van een 

diervoerproductiefabriek. De deelnemer kan beter meedenken met de klant en adviseren bij 

conceptvragen over het optimaliseren en bouwen van fabrieken en productieprocessen.  

4 Kosten, planningen aanmelding, annulering 
• Data/tijden:  14 & 28 januari en 11 februari / 30 oktober, 6 & 27 november van 9.00-17.00u.  

• Locatie: Feed Design Lab: Stayerhofweg 25F te Wanssum.  

• Kosten: €1.600,- per deelnemer, incl. cursusmateriaal en lunch. Voor partners van Feed Design 

Lab bedragen de kosten €1.200,-.  

Aanmelden: via het inschrijfformulier: https://feeddesignlab.nl/actuele-cursusaanbod/. 

• Uitnodiging: 1 week voor aanvang van de training ontvangt u de definitieve uitnodiging met 

meer informatie en de factuur. 

https://feeddesignlab.nl/actuele-cursusaanbod/

