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‘Eén is ideale 
batchgrootte’

Eurofi ns werkt aan  labnetwerk
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Bij nieuwe acquisities gaat het volgens hem dus niet alleen om  

omzet, maar ook om aanvullende diensten, kennis, technologie en 

systemen om klanten optimaal te kunnen bedienen. De directeur 

illustreert dit met de recente overname van KBBL in Wijhe, waar 

het gesprek – niet zonder reden – plaatsvindt. “KBBL was goed  

vertegenwoordigd in de vleessector, is vergaand geautomatiseerd 

en liep voorop met het plannen en registreren van de hele logistiek 

om het lab heen.”

Als tweede voorbeeld noemt hij het Lab Zeeuws Vlaanderen, in 

Nederland nummer één in pesticidenanalyse. “Door dat lab aan 

Eurofins Food Testing Nederland toe te voegen, kunnen we nu 

deze analyses met een korte doorlooptijd tegen een aantrekkelijk 

tarief en hoog kwaliteitsniveau via ons labnetwerk aan al onze  

klanten aanbieden. Natuurlijk kunnen ook klanten van Eurofins 

LZV die er voorheen vooral hun pesticidenonderzoek lieten uit-

voeren, voortaan gebruikmaken van het dienstenaanbod van alle 

andere labs in ons netwerk. Met een tweede lab kunnen we tevens 

de continuïteit van onze dienstverlening beter waar borgen en 

resultaten tussen vestigingen met elkaar vergelijken.”

Netwerk van labs

De afzonderlijke labs vormen letterlijk en figuurlijk een netwerk. 

“Alle labs, met uitzondering van de recente overnames, zijn via een 

ICT-backbone met elkaar verbonden. Dat is een sterk punt 

Eurofins heeft in het verleden tal van laboratoria in Nederland overgenomen. Vanuit welke  
strategie is dit gedaan en waar wil de laboratoriumorganisatie naar toe? Betrouwbaarheid  
en doorlooptijd blijken belangrijk. Daar valt volgens directeur Arjen Kuneman nog veel winst  
te behalen. Die tijd mag maximaal anderhalf keer de technische doorlooptijd bedragen. Zijn  
ideale batchgrootte is één monster.

Het overnamelijstje van Eurofins kent in het Nederlandse taal  gebied 

tal van namen. Het begon in de jaren negentig met Analytico, met 

vestigingen food in Heerenveen en milieu in Barneveld. De laatste 

jaren is het aantal overnames in een stroomversnelling terecht- 

gekomen, met onder meer Chemiphar in België en Labco in  

Rotterdam in 2012, Altic in Dronten, Lab Zeeuws Vlaanderen  

in Graauw, Central Laboratories Friedrichsdorf van Danone en 

BLGG AgroXpertus in Wageningen in 2013, en KBBL in Wijhe 

en Omegam in Amsterdam in 2014. Inmiddels telt de holding  

wereldwijd circa 200 labs. 

“We zijn altijd op zoek naar laboratoria die in hun geheel of op  

onderdelen complementair zijn aan onze bestaande activiteiten”,  

zegt Arjen Kuneman, sinds oktober 2013 directeur van Eurofins 

Food Testing Nederland. Opvallend is dat ook labs in de agrisector 

zijn overgenomen, zoals Labco, Altic, Lab Zeeuws Vlaanderen en 

BLGG AgroXpertus. “We willen de hele agrofoodmarkt bedienen”, 

licht Kuneman toe. Verdere overnames in deze sector zijn volgens 

hem dan ook niet uit te sluiten.

Strategisch plan 

De grondslag voor de recente overnames is het strategische plan  

voor de periode 2012-2017. Daarin staan onder andere de volgende 

twee doelstellingen: Eurofins wil in iedere markt waarin het opereert 

marktleider of op zijn minst de nummer twee zijn en het bedrijf wil 

in 2017 zijn omzet hebben verdubbeld tot 2 miljard euro. “Met die 

omzet lopen we voor op schema”, voegt Kuneman eraan toe. 

“De achterliggende visie is dat we ons verder willen ontwikkelen  

tot een internationaal netwerk van laboratoria dat een breed pak -

ket aan analyses en diensten aanbiedt. Daarmee zijn we een aan-

trekkelijke partner voor grote internationale bedrijven, maar ook 

voor lokale klanten omdat we altijd dicht bij hen zitten.”

Marktleider

Eurofins is een beursgenoteerd bedrijf met het hoofdkantoor in 

Brussel. Wereldwijd werken er ruim 19.000 medewerkers in  

circa 200 laboratoria in 38 landen. Eurofins beschouwt zichzelf  

als marktleider in voedingsmiddelen, milieu en pharma. Tevens 

claimt het een wereldspeler te zijn in agroscience, genomics,  

discovery pharmacology en laboratoriumdienstverlening.  

Eurofins is tevens een van de key emerging players in klinische  

diagnostica in Europa en de Verenigde Staten.

Algemeen directeur Arjen Kuneman: “Tijdens mijn bezoek aan labs, zowel intern 

als extern, was ik verbaasd dat er vrijwel nergens continu gestuurd wordt op 

doorlooptijden”. 
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van onze organisatie. Op die manier kan ik vrij eenvoudig alle 

testen overzien die wij wereldwijd aanbieden. Via een soort  

google-zoekmachine kan ik voor een klant in Heerenveen met  

een specifieke wens eenvoudig en snel achterhalen welke labs de 

gevraagde analyse kunnen uitvoeren, wat de technische specifica-

ties ervan zijn, wat de doorlooptijden zijn, voor welk tarief we  

die kunnen aanbieden en eventueel welke specifieke eisen aan 

monstername, bewaring en aanlevering worden gesteld.”

Drie kernwaarden

In de laboratoriumwereld vinden klanten drie zaken erg belangrijk: 

doorlooptijd, prijs en zekerheid van kwaliteit. Vooral bij de door-

looptijden is er op labs volgens de voormalig logistiek manager  

nog erg veel winst te behalen. “Tijdens mijn bezoek aan labs,  

zowel intern als extern, was ik verbaasd dat er vrijwel nergens  

continu gestuurd wordt op door-

looptijden. Inmiddels hebben we 

hiervoor een uitgebreide, nauw-

keurige definitie die onderdeel  

is van de processen. Daarop wordt 

nauwkeurig gemonitord en daar-

over moet ik maandelijks rappor-

teren op ceo-niveau.” Net als in de consumentenelektronica, het 

voormalige werkterrein van Kuneman, beziet hij de werkzaam-

heden in het lab als een procesflow. Elk proces deelt hij op in op 

zichzelf staande activiteiten. “Bij elke stap ga je dan vervolgens na 

wat de specifieke vereisten zijn die je daarvoor nodig hebt en of je 

tijdwinst kunt boeken. Heb je bijvoorbeeld voor de monster-

ontvangst een hooggekwalificeerde medewerker nodig of kun  

je volstaan met een lager geschoolde  medewerker die met behulp  

van goede instructies dit werk ook prima kan uitvoeren? Je krijgt 

dus veel meer diversificatie bij je medewerkers. Dat komt ook  

omdat er in die industriële omgeving nieuwe functies hun intrede 

doen, bijvoorbeeld die van IT-specialist, logistiek ingenieur en van 

mensen die het leanwerken intro duceren. Dergelijke functies tref  

je op een traditioneel lab niet aan”, weet Kuneman.

Optimale batchgrootte

Traditioneel verzamelen labs een aantal monsters voordat ze 

 worden ingezet. Dat gaat ten koste van de doorlooptijd. “De  

kortste doorlooptijd realiseer je als de batchgrootte één is, maar 

traditionele labs en hun apparatuur zijn daar helemaal niet op  

ingericht. Daarom besteden wij 

veel tijd aan het zo klein mogelijk 

houden van de batchgrootte en 

toch zo efficiënt mogelijk werken. 

Daar zijn heel veel mogelijkheden 

voor die in andere industrieën  

al heel lang gebruikt worden.  

Dan hoef je geen concessies te doen aan de kwaliteit.”

Overigens is de focus op doorlooptijd niet nieuw. Al tijdens de 

BSE-crisis in de tweede helft van de jaren negentig werd de tijd  

die nodig was voor het transport van de monsters weggestreept, 

eenvoudig door de analyses op de slachterij zelf uit te voeren.  
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‘ Op doorlooptijden is nog 

veel winst te behalen’

Eurofins heeft in Wijhe  twee 

pipetteerrobots die het werk van 

vijf of zes analisten verrichten. 

“De capaciteit bedraagt circa 120 

films per uur”, aldus Peter Visser. 



021

een andere petrifilm blijft haken. Een corrigerende vingerbe -

weging zorgt ervoor dat het proces geheel automatisch verder- 

gaat.  De capaciteit van de Inobot bedraagt circa 120 films per  

uur. Over financiële haalbaarheid laten Kuneman en Visser zich 

niet uit. “Je moet een bepaalde schaalgrootte hebben”, zegt Visser. 

Toen we vier jaar geleden met de ontwikkeling ervan begonnen, 

hadden we ruim 100.000 monsters per jaar. Tot nu toe zijn we in 

Nederland de enige die deze pipetteerrobots hebben staan.” Bij de 

nieuwe generatie Inobots zal een analist volgens hem vier appara-

ten kunnen bedienen.

Kolonieteller

Eenvoudig maar ook vergaand geautomatiseerd is de TAPR, Tech-

nic Automatic Plate Reader. Daarmee worden bebroede petrifilms 

verwerkt. De analist plaatst hierin een stapeltje bebroede petrifilm, 

waarna de white box het aantal kolonies automatisch telt en de  

resultaten opslaat in het eraan gekoppelde LIMS-systeem. Daarna 

legt het apparaat de petrifilms in twee stapeltjes. Van het ene stapel-

tje is de telling geslaagd. Het andere bevat probleemgevallen, bij-

voorbeeld omdat de telling niet goed kon worden uitgevoerd of 

omdat de uitslag buiten de vooraf vastgesteld grenswaarden valt. 

De medewerker moet die dan alsnog zelf beoordelen. Eurofins 

heeft twee TAPR’s in Wijhe staan. Elk apparaat bespaart een fte.  

De terug verdientijd bedraagt minder dan twee jaar. 

Behalve procesautomatisering is ook een digitale inlogmogelijk-

heid voor de klant een must. De klant kan dan zijn eigen monsters 

indienen en heeft direct inzicht in de analysestatus, de resultaten en 

de bijbehorende normen. Tevens kunnen klanten overzichten van 

de resultaten exporteren naar Excel.

• HANS DAMMAN •

Deze satellietlabs zijn inmiddels zelfstandige vestigingen van  

Eurofins op locatie en worden volledig door mensen van  

Eurofins gerund. “Hier hebben de bedrijven dus niet de kosten  

laten prevaleren, maar de tijdswinst die zij boeken om vlees te  

verwerken of vervaardigde producten uit te leveren aan hun  

klanten.” De laatste tijd zijn er geen nieuwe vestigingen op 

locatie bij gekomen, maar Kuneman sluit nieuwe satellietlabs  

zeker niet uit.

Automatisering

Zoals Kuneman al aangaf, was de vergaande automatisering bij 

KBBL een belangrijke reden voor overname. Daarbij springen  

twee analysestappen eruit: het aanbrengen van monstermateriaal 

op voedingsmedia met behulp van twee pipetteerrobots – de  

Inobots –  en het tellen van de kolonies op bebroede petrifilmpjes 

met twee TAPR’s. 

Met de Inobot, die samen met Tecnic werd ontwikkeld, bespaart 

Eurofins fors op arbeidskosten. “De twee apparaten die we nu  

hebben staan voor deze kwantitatieve bepalingen, vervangen mini-

maal vijf of zes analisten”, vertelt Peter Visser, businessunit manager 

Microbiologie. “De terugverdientijd is minder dan twee jaar. Door 

de compacte bouw en de ruimte besparing door te werken met  

petrifilm in plaats van platen, hebben we de volumegroei binnen de 

afdeling kunnen opvangen. Bijkomend voordeel van de robot is dat 

iedere bepaling volledig gestandaardiseerd, maar ook sneller wordt 

uitgevoerd. Door verandering van methode scheelt dat bij meerde-

re  bepalingen wel een dag”, aldus Visser.

Pipetteerrobot

De Inobot bestaat uit twee carrousels voor de voedingsbodems met 

daartussen de pipetteerrobot. De rechter carrousel wordt gevuld met 

diverse voedingsbodems in de vorm van 3M-petrifilms voor bijvoor-

beeld kiemgetal, enterogetal en gisten en schimmels. Afhankelijk van 

het monster en de gewenste bepaling pakt de robot een petrifilm en 

trekt hij de afdekfolie omhoog, waarna de pipetteer robot een gestan-

daardiseerde hoeveelheid monster op de petrifilm doseert. Vervol-

gens wordt de afdekfolie teruggelegd, waarna een stempel het folie-

laagje op de vloeistof licht aandrukt zodat die zich egaal verdeelt over 

de petrifilm. Daarna plaatst de robot de petrifilm in een van de loca-

ties op de linker carrousel en wel zo dat alle monsters met dezelfde 

bebroedingstemperatuur op dezelfde locatie in de carrousel worden 

verzameld. 

Tijdens het transport van de petrifilms maakt de robot onder andere 

verdunningen en verwisselt hij de pipetpunt. Een analist bewaakt het 

hele proces, scant de barcodes van de monsters, vult de carrousel  

met onder meer voedingsbodems, vult pipetjes en pipetteerblokken 

bij,  haalt de beënte exemplaren uit de carrousel en zet die in de 

broedstoof. 

Het geheel oogt fraai. Slechts één keer dreigt een petrifilmplaatje 

niet uit de carrousel te kunnen worden gehaald omdat het achter 

De analist vult de cassette, waarna de TAPR automatisch het aantal kolonies op de petrifilms 

telt. Op de achtergrond wordt traditioneel geteld.


