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Loopbaan

“Het was, na acht jaar, gewoon tijd 
voor iets anders. Ik begon bij het COKZ 
(Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaange-
legenheden in de Zuivel, red.) als micro-
bioloog, was daarna zo’n drie jaar hoofd 
van het microbiologisch laboratorium 
en de laatste twee jaar manager van het 
hele lab. Intussen liep ik al langer rond 
met het idee om zelfstandig adviseur te 
worden. De fusie van het COKZ met het 
MCS (Melk Controle Station, red.) en 
OCM (Organisatie Certificering Melkvee-
bedrijven, red.) gaf me net het zetje om 
de sprong ook echt te maken. Bovendien 
is de markt gunstig. Goede medewerkers 
vinden is lastig en de werkdruk neemt 
toe. Labs hebben behoefte aan extra 
ondersteuning.

LabQuest
Afgelopen voorjaar heb ik het advies-
bureau LabQuest opgezet. Inmiddels 
hebben we ook een site: www.labquest.
nl. Zoals de naam al aangeeft richt ik me 
vooral op het ondersteunen van labs. 
Ik help bij het optimaliseren van werk-
processen of laborganisatie. Denk aan 
zaken als monsterlogistiek, evaluatie van 
het analysepakket, inclusief de wijze van 
uitvoering, labinrichting, mogelijkheden 
voor automatisering en/of mechanise-
ring, kwaliteitszaken, enzovoort.
De grootte van het lab en ook het soort 
laboratorium is bij dit alles nauwelijks 
relevant. Een klein bedrijfslab waar een 
of twee analisten kwaliteitscontroles uit-
voeren, heeft vaak dezelfde problemen 
als een groot commercieel laboratorium 
met een breed scala aan onderzoeksge-
bieden.

Projectmanagement
LabQuest is ook actief op het gebied van 
project- en interim-management. Bij gro-
te projecten, zoals automatiseringspro-
jecten, fusies, herinrichting of verhuizing 

van een laboratorium, is het vaak erg 
moeilijk om een projectleider daarvoor 
voldoende vrij te maken. Een ervaren 
projectleider van buiten af aantrekken 
kan dan heel goed werken. Ook hier 
geldt dat het in principe niet uitmaakt of 
we te maken hebben met een testlab in 
de levensmiddelensector, de klinische 
hoek, milieu of water, of dat het gaat om 
een researchlaboratorium.

Vakgebieden
LabQuest is in principe een eenmansbe-
drijf. Waar nodig kan ik een beroep doen 
op de kennis en eventueel ook tijd van 
verschillende experts uit uiteenlopende 
vakgebieden (microbiologie, chemie, 
kwaliteit, management). Dat kunnen 
(ex-)managers van laboratoria zijn, spe-
cialisten op het gebied van chemie of 
microbiologie, kwaliteitsdeskundigen, 

organisatie-experts, noem maar op. Al 
met al een vrij breed netwerk van des-
kundigen die al dan niet als zelfstandig 
adviseur werkzaam zijn of mensen die 
met werken zijn gestopt.

Droomstart
Ik werk nu aan twee grote projecten, die 
vrijwel al mijn tijd opslokken. Het lijkt 
wel een droomstart. Eén project betreft 
het doorlichten van de inrichting van de 
werkzaamheden in een bacteriologisch 
lab met 35 fte’s en de manier waarop het 
is georganiseerd. Bij het tweede project 
ondersteun ik het management bij het 
aansturen van validatieprocessen. 
De laboratoriumbranche is een dynami-
sche. Ja, ik denk dat LabQuest er snel een 
vaste plek weet te veroveren.”

De fusie van zijn voormalige werkgever COKZ met twee verwante organisaties tot Qlip was voor 

labmanager Dick van den Berg een natuurlijk moment om op te stappen en voor zichzelf te 

beginnen. Hij richtte adviesbureau LabQuest op. Vanuit Eck en Wiel ondersteunt hij labs bij het 

optimaliseren van hun werkzaamheden. Twee grote projecten bezorgen hem een ‘droomstart’. 

Labmanager Dick van den Berg verlaat COKZ en gaat zelfstandig

‘Het lijkt wel een droomstart’

Hans Damman

Microbioloog Dick van den Berg: “LabQuest zal snel een vaste plek in de markt veroveren.”
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