
Opleiding  

2 R&D manager 

R&D manager food  
2 dagen 

Inhoud van de opleiding 
In R&D gaat veel geld om. 2 tot 5 % van de bruto omzet geldt als een richtlijn voor bedrijven die 
serieus nieuwe producten willen ontwikkelen. Medewerkers moeten technologisch goed opgeleid 
zijn en tegelijkertijd creatief. De 7 marketing ‘P-s’ worden behandeld, zodat de R&D goed begrijpt 
wat er schuil gaat achter het idee van de briljante verkopers. Een goede kennis van grondstoffen en 
regelgeving zijn essentieel voor het runnen van een goede productontwikkelings afdeling. Het thema 
duurzaamheid en product integriteit moeten duidelijk onderdeel worden van de R&D visie. Het 
nauwkeurig vastleggen van de gebeurtenissen en het bijhouden van het vakgebied vormen de basis 
van een goed functionerende R&D afdeling 
 
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Iedereen die een professionele R&D afdeling wil runnen en uitbouwen.  
 
Inhoud van de opleiding 

• Functionele eigenschappen van grondstoffen en proceskennis 

• Opbouw en behandeling van de E nummer lijst 

• Voedingsmiddelen regelgeving 

• De 7 marketing P’s, vertaling klanten wensen naar product 

• Kennis van de markt 

• Opzetten van een concurrentie analyse matrix 

• Registreren en effectief rapporten opstellen 

• Budget opstellen en bewaken 

• Creatief denken 
 

Niveau 
Vergelijkbaar met HBO praktijkopleiding 
 
Opleiders 
De opleiding wordt gegeven door IJsbrand Velzeboer, in samenwerking met het opleidingsteam van 
QAssurance 
 
Duur en locatie van de opleiding 
Twee aaneengesloten dagen in de congresruimte van QAssurance in het Van Nelle gebouw te 
Rotterdam. Maximum aantal deelnemers: 12 
 
Cursusgeld: inclusief lesmateriaal, examengeld, lunch, 1 maand toegang tot de iMIS Food Compliance 
portal en afsluitende borrel 
€ 1.050 all-in 
 
Cursusdata 2021 

• Do en vrij 20 en 21 mei 

• Do en vrij 4 en 5 november 
 
Inschrijven en meer informatie  
www.scientanova.com/opleidingen 
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/ 
IJsbrand Velzeboer: 06 54656010 

 

Hier moet de afdeling ook rekening mee houden! 

http://www.scientanova.com/opleidingen
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/

