
 

    A G O R I A ,  F E D E R A T I E  V A N  D E  T E C H N O L O G I S C H E  I N D U S T R I E  

  
 

DOORKIESNUMMER TEL. +32 2 706 79 74 – M. +32 486 87 79 70 - E-MAIL jeroen.vits@agoria.be 
 
AGORIA vzw ▪ AUTOMOBIEL - BOUWPRODUCTEN - CONTRACTING & MAINTENANCE - ELEKTROTECHNIEK - ICT - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING - KUNSTSTOFFEN -    
LUCHT- EN RUIMTEVAART - MECHATRONICA - METAALBEWERKING - METALEN & MATERIALEN - MONTAGE & KRANEN - VEILIGHEID & DEFENSIE  
DIAMANT BUILDING, A. REYERSLAAN 80, B-1030 BRUSSEL ▪ TEL. +32 2 706 78 00 ▪ FAX +32 2 706 78 01 ▪ WWW.AGORIA.BE ▪ ONLINE.AGORIA.BE  

Aan de "fabrikanten van uitrusting voor de voedings-, 
verpakkings- en farmaceutische industrie" 

  
 

 Brussel, 27 april 2011 
 
 
Uitnodiging – Cursus Hygiënisch ontwerp – Najaar 2011 
 
Geacht lid, 
 
Op verzoek van de leden van de afdeling “fabrikanten van uitrusting voor de voedings- en 
verpakkingsindustrie" organiseert Agoria een Nederlandstalige cursus “Hygienisch ontwerp”. De opleiding 
bestaat uit 3 dagen die niet apart kunnen worden gevolgd en is gepland op 
 

Dinsdagen 8 & 15 november, en maandag 21 november 2011 vanaf 9 uur 
 

bij Agoria, Tramstraat 61 – 9052 Zwijnaarde (GENT) 
(Wegbeschrijving) 

 
Voor wie ? De cursus richt zich tot machinebouwers (bedrijfsleiders en de 

verantwoordelijken voor engineering en ontwerp, voor project managers en 
technische sales mensen) eveneens tot de verantwoordelijken van 
voedingsproducenten. 

 De cursus heeft als basis gediend voor de internationale cursus “Advanced Course 
Basic Hygienic Design” van EHEDG (www.ehedg.org) 

 
Door wie ? De cursus wordt gegeven door dhr Wouter Burggraaf.  Dhr Burggraaf is sinds 1993 

trainer, consultant hygiënisch ontwerp en heeft reeds meer dan 1.200 personen 
opgeleid. Hij is ook de officiële trainer van de internationale “Training & 
Education Group” van EHEDG. 

 
Wat is de inhoud ? Gedurende 3 dagen wordt een uitvoerig programma afgewerkt (zie bijlage).  

 De cursus wordt gegeven vanuit de praktijk en ondersteund met videomateriaal en  
praktijkvoorbeelden, en zal door één Case Study afgesloten worden. 

   Gezien de cursus zich richt tot zowel de groep van “Fabrikanten van uitrustingen voor 
de voeding- en verpakkingsindustrie” als tot de groep voedingsproducenten kunnen er 
belangrijke en interessante ervaringsuitwisselingen plaatsvinden.  Een cursus vol 
interactie. 

 
Kostprijs ? De drie daagse opleiding kost 1.100 € (excl. btw) voor Agoria-leden en 1.540 € 

(excl. btw) voor niet-leden 
Hierin is inbegrepen, de cursusmap, de maaltijden, koffie & frisdranken en de parking 

 
Hoe inschrijven ? Door middel van bijgevoegd inschrijvingsformulier.  

Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken. Agoria zal een globale 
factuur per bedrijf opstellen. 
Annuleren is kosteloos tot twee weken vóór de cursus, daarna wordt het volledige 
bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk. 

 Schrijf u in vlug want het aantal plaatsen is beperkt ! 
 
Gelieve uw inschrijvingsformulier vóór 15 september door te sturen aan veronique.bonneau@agoria.be. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jeroen Vits     Noël Hutsebaut 
Adviseur    Consulent 
 
Bijl. : Programma en inschrijvingsformulier 
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