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0n Nederland verricht één op de
drie voedingsmiddelenbedrij-
ven met meer dan 50 mede-

werkers zelf routinematig
laboratoriumonderzoek. Regelmatig
speelt daar de discussie over mogelij-
ke uitbesteding van dit onderzoek
naar een gespecialiseerd laboratori-
um. Te weinig komt het daarbij tot
een grondige verkenning van strate-
gische en operationele voor- en nade-
len van een dergelijke stap; vaak
wordt de zaak afgedaan met een snel-
le rekensom en een al even snelle
beslissing om al dan niet te gaan uit-
besteden. Dit artikel geeft handrei-
kingen voor een gestructureerde
afweging van de voor- en nadelen. 

Wegen
Het beslissingstraject over uitbeste-
ding bestaat uit een aantal deelstap-
pen (zie figuur 1). Allereerst wordt

een interne analyse uitgevoerd om de
beoogde resultaten van de uitbeste-
ding vast te stellen en de omvang van
de uitbestede activiteiten af te bake-
nen. Ten tweede wordt een indicatie-
ve kosten-batenanalyse gemaakt van
de huidige en de beoogde situatie.
Ten slotte leidt weging van voor- en
nadelen tot een beslissing over wel of
niet uitbesteden.

Indien die beslissing positief uitvalt
wordt een marktverkenning uitge-
voerd naar aanbieders en service-
elementen. Dit resulteert bij voorkeur
in een programma van eisen waarop
geïnteresseerde partijen hun offerte
kunnen baseren. De uiteindelijke
keuze van de gewenste partner vormt
samen met de vastlegging van de
leveringsovereenkomst de afsluiting
van het proces.

Verbeteringen
De eerste stap is een indicatieve ana-
lyse van de huidige kostenstructuur
van het laboratorium, bestaande uit
direct toewijsbare kosten en een
schatting van de toewijsbare over-
head. Als het laboratorium naast rou-
tinewerk ook aan Onderzoek en Ont-
wikkeling (O&O) doet, dienen deze
activiteiten ontvlochten te worden
door mensen, middelen en appara-
tuur exclusief toe te wijzen aan één
van beide activiteiten.

Ten tweede moet het bedrijf vast-
stellen hoe verbeteringen te behalen

zijn: welke analyses en eventuele
andere activiteiten behoren niet tot
de eigen kerncompetenties en wat
levert uitbesteding ervan op aan geld,
kwaliteit en tijdswinst? Per definitie
komen alle nauwkeurig omschreven
(gestandaardiseerde) analyses in
aanmerking, vooral bij grote aantal-
len. Andere activiteiten zijn bijvoor-
beeld monstertransport, monsterne-
ming en kalibraties.

Aan de hand van het ontstane beeld
kan bij een aantal commerciële labo-
ratoria een globale prijsopgave wor-
den aangevraagd. Dit maakt een indi-
catieve vergelijking mogelijk tussen
de huidige kosten en de kosten bij
uitbesteding. Besparingen op opera-
tionele kosten rechtvaardigen zonder
meer al een meer gedetailleerde ver-
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Laboratoriumonderzoek behoort niet tot de kerntaken

van productiebedrijven van voedingsmiddelen.

Gespecialiseerde routinelaboratoria kunnen dat vaak

beter en goedkoper. Uitbesteding kan belangrijke

voordelen opleveren, mits vertrouwelijkheid en

continuïteit gewaarborgd zijn.
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Commerciële laboratoria
Momenteel is een tiental Sterlab-

geaccrediteerde commerciële labora-

toria actief op de Nederlandse markt.

De grotere spelers zijn tevens in

Europees verband actief en beschik-

ken over vestigingen in meerdere

landen. De belangrijkste routinemati-

ge laboratoria in de voedingsindus-

trie zijn in alfabetische volgorde:

ALcontrol Laboratories te ’s-Herto-

genbosch, Analytico (behorend tot

Eurofins) te Heerenveen, Silliker te

Ede, SGS te Roelofarendsveen.

In een bedrijfslaboratorium is het bijna onmogelijk om alle ontwikkelingen op het

gebied van laboratoriumtechnieken te volgen. Het resultaat kan zijn dat de kwali-

teit van de onderzoeksresultaten niet optimaal is. Ook is in kleine en middelgrote

productiebedrijven de vaktechnische uitdaging voor laboratoriummedewerkers vaak

beperkt.

Interne analyse

Kosten-batenanalyse

Beslissing tot uitbesteding
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Partnerkeuze & leveringsovereenkomst

Fig.1   Beslissen over uitbesteding.
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kenning. Maar ook duidelijke voor-
delen op de dimensies tijd en kwali-
teit kunnen de balans laten door-
slaan naar uitbesteding. Wellicht is
een extern laboratorium in staat de
resultaten sneller te rapporteren aan
alle belanghebbenden, of is het
bedrijfszekerder, biedt het meer con-
tinuïteit of een betere service.

Ook organisatorische aspecten zijn
belangrijk. Kwaliteitsmanagers met
de zorg voor een eigen laboratorium
hebben minder aandacht voor kwali-
teitsverbetering, productontwikke-
ling of procesinnovatie in het bedrijf.
Diverse bedrijven erkennen dat de
effectiviteit en het rendement van
hun kwaliteitsafdelingen sterk verbe-
terd zijn door de samenwerking met
een extern laboratorium. 

De derde stap van de interne analy-
se is een eindafweging waarin de uit-
komst van de kosten-batenanalyse en
de strategische voor- en nadelen
worden meegenomen. Maar wat zijn
concreet die voor- en nadelen? 

Uitblinken
Als belangrijkste voordelen van uit-

besteding worden vaak genoemd:
– toegang tot vakmanschap en kennis;
– focus op kernactiviteiten;
– kostenbesparing in verband met
schaalgrootte;
– gemak;
– kwaliteit en continuïteit. 

Voor een succesvolle uitbesteding
is het van belang dat er meerdere
aanbieders zijn in een concurrerende
en daardoor efficiënte markt. Exter-
ne (commerciële) laboratoria zijn
gespecialiseerd in het uitvoeren van
onderzoek – het is hun kerncompe-
tentie – en moeten uitblinken in een
of meer dimensies (tijd, geld, kwali-
teit, service) om concurrerend te blij-
ven. Het uitbestedende bedrijf krijgt
toegang tot de kennis, de innovatie-
drang en de investeringsmogelijkhe-
den van de aanbieder. Voor een pro-
ductiebedrijf is het onmogelijk om
op deze markt gelijke tred te houden,
omdat laboratoriumonderzoek
immers geen kerntaak is. Uitbeste-
ding biedt de mogelijkheid met een
van de marktleiders mee te liften en
zodoende op onderzoeksgebied opti-
maal te presteren. Het bedrijf kan nu

meer bedrijfsmiddelen inzetten voor
de kerntaak, het primaire proces
waarin het zelf dient te excelleren.

Naast marktwerking speelt ook
schaalgrootte een rol in het efficiën-
ter en effectiever opereren door een
gespecialiseerde toeleverancier. In de
regel zal een commercieel laboratori-
um een betere bezettingsgraad van
apparatuur hebben, meer monsters
ontvangen en dus meer testen uitvoe-
ren, sneller in staat zijn nieuwe
methodieken te implementeren en de
bijbehorende trainingen te verzor-
gen. De voordelen van schaalgrootte
resulteren in een significante kosten-
daling: besparingen tot 30% zijn
geen uitzondering.

Runnen
Ook gemak is een belangrijk voordeel
van uitbesteding. Het goed runnen
van een laboratorium vraagt om
gespecialiseerde kennis, vakman-
schap en ervaring. De behoeften van
een laboratoriumafdeling in een pro-
ductiebedrijf wijken in de regel sterk
af van die van de overige afdelingen
en eisen op alle niveaus speciale aan-
dacht. Dit legt een druk op het
management (vraagt tijd) en op de
overhead (verborgen kosten).

Veelal ligt de kwaliteit van de resul-
taten van externe laboratoria hoger
doordat deze volgens een geborgd
kwaliteitssysteem werken. Dit is aan-
toonbaar als het laboratorium geac-
crediteerd is door de Raad voor
Accreditatie (ISO 17025, ook Sterlab-
erkenning genoemd). Dit kan vooral
in sterk gereguleerde (cGMP, BRC,
HACCP) omgevingen een belangrijk
voordeel zijn. Bovendien is het in een
krappe arbeidsmarkt voor de relatief
kleine bedrijfslaboratoria moeilijk
om goed geschoold laboratoriumper-
soneel te vinden door een gebrek aan
doorgroeimogelijkheden en vaktech-
nische uitdagingen. Dit kan leiden
tot wisselende kwaliteit (bruikbaar-
heid) van de analyseresultaten en in
het ergste geval tot onacceptabele
risico’s ten aanzien van de continuï-
teit van de bedrijfsvoering. 

Documentstromen
Als mogelijke nadelen van uitbeste-
ding worden onderkend:
– verlies van expertise en vaardigheden;
– verlies aan controle;
– vertrouwelijkheid;
– beheers- en bewakingskosten. 

Mogelijk verlies van expertise en
vakmanschap bij het inkopende
bedrijf is het grootste nadeel van uit-
besteding. Mocht de relatie met de
toeleverancier stuklopen, dan is het
bedrijf genoodzaakt het onderzoek
weer zelf te  doen of een andere leve-
rancier te zoeken. Het terugdraaien

– Is het betreffende laboratorium geaccrediteerd voor

de uit te voeren testen in de betreffende producten?

– Wat is de scope van de accreditatie?

– Heeft het laboratorium voldoende ervaring met het

gevraagde onderzoek en is het personeel gekwalifi-

ceerd?

– Zijn referenties hierover beschikbaar?

– Beschikt het laboratorium over de benodigde

apparatuur en faciliteiten qua schaalgrootte en 

capaciteit?

– Zijn de gehanteerde methodieken gevalideerd en

voldoen de prestatiekenmerken aan de gestelde

eisen?

– Doet het laboratorium mee aan rondzendonder-

zoeken?

– Zijn er goede procedures voor monsterregistratie,

monstertransport en monsteropslag?

– Wat is de leveringstermijn bij standaard doorloop-

termijn en spoedlevering?

– Wat is de service op het gebied van monsterne-

ming, eigen koeriersdienst, spoedanalyses, weekend-

service, bereikbaarheid enzovoort?

– Is de prijsstelling concurrerend dan wel 

marktconform?

– Welke mogelijkheden van communicatie en rappor-

tage zijn er, zoals bijvoorbeeld digitale datatransfer,

melding limietoverschrijding productspecificaties,

trendanalyses?

– Hoe is de financiële positie van het externe 

laboratorium?

Commerciële laboratoria

kunnen klanten optimaal

bedienen met geavan-

ceerde apparatuur en

moderne technieken.

Goede afspraken over

prestaties en criteria zijn

essentieel voor het sla-

gen van de samenwer-

king.

Checklist voor de selectie van een extern laboratorium
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van eenmaal uitbestede diensten
wordt als moeizaam ervaren. Het
management wil niet te afhankelijk
worden van de toeleverancier en als
het ware gedoemd zijn tot ‘samen-
werking’. Inderdaad treedt bij het
uitbestedende bedrijf vaak verlies van
kennis en vaardigheden op, maar in
het algemeen is de expertise en het
vakmanschap van de toeleverancier
op dit specifieke gebied al vanaf het
begin groter. Zo is er eigenlijk geen
sprake van kennisverlies (integendeel
zelfs), maar eerder kennisverschui-
ving. Het grootste deel van deze ken-
nis en vakmanschap ligt nu bij de
toeleverancier en niet langer bij het
bedrijf zelf. Wat resteert is feitelijk
een organisatievraagstuk, namelijk
hoe worden vooraf zodanige afspra-
ken gemaakt dat de kennis toeganke-
lijk blijft en kan worden gebruikt.

Een tweede risico voor het uitbeste-
dende bedrijf is verlies van controle
over de uitvoering van het werk: “Het
eigen laboratorium werkt exclusief
voor mij en nu ben ik maar een van
de vele klanten.” Het is duidelijk dat
de doelstellingen, verwachtingen en
eisen van het uitbestedende bedrijf
en die van het externe laboratorium
op elkaar afgestemd dienen te zijn.
Uiteindelijk moet de door het bedrijf
gewenste prestatie haalbaar zijn voor
de toeleverancier. Duidelijke afspra-
ken over de prestatiekenmerken in de
samenwerkingsovereenkomst voor-
komen discussies achteraf.

Een derde nadeel is de zorg dat de
toeleverancier onvoldoende zorgvul-
dig omgaat met de vertrouwelijke
gegevens waartoe hij toegang krijgt.
Voor een succesvolle samenwerking
is een bepaalde bereidheid om infor-
matie te delen onontbeerlijk. Om dit
onvermijdelijke risico beheersbaar te
houden moet het externe laboratori-
um de vertrouwelijkheid contractueel
waarborgen in de leveringsvoorwaar-
den of een geheimhoudingscontract.

Afspraken
Een laatste nadeel van uitbesteding
zijn de kosten die gemoeid zijn met
het instandhouden van de relatie met
het externe laboratorium, zowel op
operationeel niveau (zoals opdracht-
verstrekking, resultaatverwerking,
kwaliteitsbewaking en factuurcontro-
le) als op managementniveau (toe-
komstplannen). Heldere communica-
tielijnen en goede afspraken over de
documentstromen zijn nodig om deze
kosten te beheersen. De informatie- en
communicatietechnologie biedt hier
goede mogelijkheden. Zo beschikken
grote laboratoria over datacommuni-
catiesystemen waarmee opdrachten
snel en eenvoudig digitaal worden
doorgegeven en analyseresultaten on-

line worden binnengehaald. Ook kun-
nen de resultaten automatisch worden
getoetst aan wettelijke normen of pro-
ductspecificaties. Invoeren van resul-
taten naar bijvoorbeeld een spread-
sheet is eveneens mogelijk, zodat
trendanalyses direct uitvoerbaar zijn. 

Op deze manier is het opnieuw
invoeren van gegevens overbodig,
hetgeen tijd bespaart en typefouten
voorkomt. Alle projectgegevens,
monstergegevens en analyseresulta-
ten (zowel in de vorm van opdracht-
bon als analyserapport) worden digi-
taal gearchiveerd, zodat ze makkelijk
terug te vinden zijn. Tot slot is de
factuurcontrole vereenvoudigd, door-
dat alle in rekening gebrachte analy-
ses direct vergeleken kunnen worden
met de digitale opdrachtbon.

Bij nadere beschouwing blijkt dat
alle genoemde risico’s kunnen worden
geminimaliseerd door goede afspra-
ken aan de hand van een zorgvuldig
opgestelde lijst van selectiecriteria. 

Duurzaam
Een harde randvoorwaarde voor uit-
besteding is de beschikbaarheid van
meerdere adequate aanbieders. Alleen
dan zorgt de marktwerking ervoor dat
maximale voordelen en minimale
nadelen tot de mogelijkheden behoort
via keuze van de juiste partner. De
externe analyse moet dus een beeld
geven van de markt (wat is er te
koop?) en van het serviceniveau (wat
is er mogelijk?) en met deze gegevens
leiden tot de selectie van het beste
laboratorium (zie kader: Checklist).

Bij de inventarisatie en de selectie
moet ook rekening worden gehouden
met toekomstige ontwikkelingen.
Omdat een marktverkenning tijdro-
vend en dus duur is én omdat de over-
stap naar een ander altijd geld kost,
wordt een duurzame meerjarige rela-
tie nagestreefd. Productiebedrijven
moeten in staat zijn zich voortdurend
aan te passen aan veranderende
omstandigheden, zoals wijzigingen in
consumentengedrag, wet- en regelge-
ving, nieuwe productieprocessen en
dergelijke. Het externe laboratorium
moet bereid en in staat zijn (niet
alleen financieel) om zodanig mee te
veranderen dat de beoogde voordelen
gehandhaafd blijven. Een ander
belangrijk argument om een langduri-
ge relatie na te streven is dat er voor
beide partijen significant voordeel valt
te behalen door processen op elkaar
af te stemmen en de noodzakelijke
interfaces op het gebied van informa-
tietechnologie te optimaliseren. Het is
tenslotte raadzaam om in de overeen-
komst een Service Level Agreement
(SLA) op te nemen. Hierin worden de
te leveren prestaties exact omschreven
en tevens de criteria waaraan beide

partijen moeten voldoen om het wel-
slagen van de samenwerking te garan-
deren. 

Duidelijk
Uitbesteding van laboratoriumonder-
zoek is in het algemeen een goed in-
strument om in niet-kernactiviteiten
efficiëntie en doelmatigheid te berei-
ken. Kostenbesparingen tot 30% zijn
binnen korte tijd te realiseren. Zo
biedt uitbesteding aan bedrijven
meer financiële armslag om de
beperkte bedrijfsmiddelen optimaal
aan te wenden voor de eigen kernac-
tiviteit. 

Eerst dient een grondige interne
analyse te worden uitgevoerd, zodat
duidelijk is wat in aanmerking komt
voor uitbesteding, welke voordelen
dan behaald worden en aan welke
prestatiekenmerken de leverancier
moet voldoen. Een goede marktver-
kenning en een zorgvuldige selectie-
procedure minimaliseren de risico’s
en zorgen ervoor dat de beoogde
voordelen daadwerkelijk worden
behaald. Extra aandacht voor de inzet
van communicatie- en informatie-
technologie is nodig om ervoor te
zorgen dat de operationele vervolg-
kosten beperkt blijven. ■
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Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie biedt voor-

delen bij het snel doorsturen van aanvragen, het toetsen van resulta-

ten aan wettelijke of interne normen, het uitvoeren van trendanaly-

ses en het beheren van een digitaal archief.


