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MarktactueelColumn

Validatie: goede zaak 
maar plan het dan ook 
goed

Letterlijk betekent validatie niet 
meer dan het controleren van een 
waarde of een methode. Validatie 
wordt dan ook steeds vaker in de 
voedingsmiddelenindustrie 
gebruikt bij het overdragen van 
machines/installaties en in veel 
gevallen is het de vrijgave voor 
commerciële productie. En juist in 
dat laatste aspect zit nu het venijn. 

Validatie is komen overwaaien vanuit de farmacie. 
Daar is het al veel langer dan in de voedingsmidde
lenindustrie volstrekt logisch  om alles rondom een 
medicijn volledig te valideren, zowel product als ver
pakkingen, procedures en documentatie. Dit is ook 
nodig omdat de consument meestal een slechte 
gezondheid heeft en vaak medicijnen achter zijn 
eigen natuurlijke barrières krijgt toegediend. 
Na de in bedrijfstelling van een farmaceutische 
installatie/machine duurt het vaak nog weken, zo 
niet maanden voordat deze commercieel gebruikt 
kan worden. 

In de levensmiddelenindustrie doen we van oudsher 
houdbaarheidstesten voor het in gebruik nemen van 
een installatie. Deze testen zijn echter uitgegroeid 
tot volledige validaties, gelijk aan die in de farmacie. 
Naast het product wordt ook de verpakking, het 
label en soms de omverpakking volledig gevalideerd, 
althans zo wordt aan het begin van een project 
gesteld. Begrippen als IQ, OQ en PQ komen we 
steeds vaker tegen, echter zonder dat hiermee in de 
planning rekening wordt gehouden. Vaak wordt er 
onvoldoende tijd, bemanning en dus geld voor uit
getrokken. Ook is onduidelijk waar de start van de 
commerciële productie is gepland in relatie tot het 
validatieplan. 

Anders dan in de farmacie is de druk om de installa
tie commercieel te gaan gebruiken veelal immens 
groot en is er in de voorbereiding nauwelijks reke
ning gehouden met de impact van de validatie. Vaak 
is de omvang van de testen onduidelijk en vergt het 
veel inleertijd om bijvoorbeeld een nieuwe machine/
lijn op volle snelheid voor een uitgebreide test te 
laten draaien. Ook is er nogal wat verschil tussen 
validatie van de houdbaarheid van een product en 
de validatie van de accuratesse van de positionering 
van een label. Beide moeten gebeuren, maar het 
moment waarop, voor of na de vrijgave van het pro
duct, verschilt nogal. Door onbekendheid met de 
begrippen in het kader van levensmiddelen wordt 
alles op een hoop geschoven zonder dat de gebrui
ker zich realiseert wat de consequenties zijn. Tijd  
om stil te staan en na te denken over de betekenis 
en invulling van validatie binnen de levensmiddelen
industrie!

Reageren op deze column? Ga naar www.vmt.nl 

Samenwerking Unilever 
en Barry Callebaut

Barry Callebaut zal fungeren als innovatiepartner en strategisch 
wereldwijd leverancier van cacao en chocoladebenodigdheden voor 
Unilever. Dit maakten beide partijen onlangs bekend. De nieuwe 
overeenkomst bouwt voort op de al bestaande werkrelatie tussen 
Unilever en Callebaut. In het nieuwe akkoord zal laatstgenoemde 
zijn volumes aan Unilever verdubbelen. Op den duur zal Barry 
Callebaut 70% van Unilevers wereldwijde cacao- en chocoladepro-
ducten leveren. Om dit te bereiken gaan beide bedrijven nauw 
samenwerken op het gebied van innovatie, duurzame inkoop, uit-
breiding van capaciteit en het verhogen van de toegevoegde waar-
de van vooral de ijscategorie. 
“Onze ijscategorie speelt een significante rol in Unilevers duurzame 
groeimodel om de business te verdubbelen en tegelijkertijd de 
milieu-impact te verminderen. We hebben partners zoals Barry 
Callebaut nodig om onze positie uit te breiden en ons algehele doel 
te bereiken”, zegt Kevin Havelock, president van Unilevers ijscate-
gorie. Callebaut investeert €18 miljoen om zijn wereldwijde produc-
tiecapaciteit uit te breiden. Op deze manier bereidt de chocolade-
producent zich voor om zo te voldoen aan de langdurige overeen-
komst die met Unilever is afgesloten. Callebaut werkt al met 
Unilever samen in de productontwikkeling van Magnum en helpt 
ook mee om het product op diverse markten te introduceren. Ver-
der bestaat er samenwerking met Unilever om de inkoop van duur-
zame cacao uit te breiden.

www.unilever.nlQQ
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