
039

COLUMN

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEITVMT   .   2 OKTOBER 2015   .   NR 12 

Flexibilisering in het lab

In het kloeke boek Microbiologie van 
 Voedingsmiddelen, waarvan deze zomer  

de vijfde druk verscheen, is in hoofdstuk 

1.1.4 op pagina 24 een paragraaf gewijd  

aan personeel in laboratoria. Welgeteld  

elf regels op een totaal van ruim 25.000  

regels, oftewel 0,044 procent. Daarin staat 

beschreven dat er competente personen  

qua opleidingsniveau, praktische vaardig-

heden en attitude nodig zijn, zodat de 

labwerkzaamheden op een juiste en  

veilige manier worden uitgevoerd. Dat 

klopt, zoals heel veel klopt in het boek. 

Bij commerciële laboratoria staan echter  

veranderingen op stapel. Daarom is het de 

vraag of de beknoptheid van de personeels- 

paragraaf  terecht is. 

Overcapaciteit 

Commerciële laboratoria staan aan de  

vooravond van een verdere concurrentie-

slag. Omdat er in de markt overcapaciteit  

is, staan de verkooptarieven van analyses 

onder druk. Het lukt levensmiddelen-

bedrijven mede daardoor steeds scherper  

in te kopen. Van labs vraagt dit kosten-

besparende maatregelen. Sommige  

grotere labs reageren daarop met het  

opkopen en samenvoegen van laboratoria 

om te komen tot schaalvergroting en daar-

mee tot de noodzakelijke kostenbesparing. 

Bovendien helpt deze strategie de concur-

rentie in de markt te verkleinen. 

Verder eist de markt dat analyseresultaten 

sneller beschikbaar komen – uiteraard 

moeten die resultaten betrouwbaar zijn. 

Alle labora toria die willen overleven,  

zullen moeten meedoen met het ver - 

korten van de doorlooptijd. 

Personele kosten besparen

Dit veranderende speelveld vraagt om een 

nadere uitwerking van wat onder compe-

tent personeel moet worden verstaan, met 

name omdat de personele kosten bij een  

commercieel laboratorium circa de helft 

van de totale kosten bedragen. Om mee te 

kunnen blijven doen, is het dus noodzake-

lijk de personele kosten per analyse verder 

naar beneden te brengen.  

Hiervoor moeten laboratorium scherp  

krijgen met welke concrete attitude, met 

welke specifieke vaardigheden en met  

welke kennis en welk inzicht van de  

medewerkers deze lagere personeelskosten 

zijn te behalen. Aansluitend dienen de labs 

hieraan handen en voeten te geven, bijvoor-

beeld met interne en externe opleidingen. 

Werktijden flexibiliseren

Een belangrijk gereedschap om een capa-

citeitsvergroting van een lab te realiseren 

en daarmee de kosten per analyse te ver-

lagen, is flexibilisering in werktijden. De 

capaciteit van een lab kan immers gemak-

kelijk vermeervoudigd worden door de 

openstelling te verruimen. Flexibilisering 

vraagt in het uiterste doorgevoerd een 

24/7-attitude van de medewerkers. Het 

vraagt van hen ook multi-inzetbaarheid. 

Niet alleen qua werktijden, maar ook qua 

soorten analyses en daarmee specifieke 

vaardigheden. 

Daarnaast betekent flexibilisering in  

werktijden dat het personeel kan omgaan 

met robotisering. Dat vraagt om een  

continue ontwikkeling van kennis en  

inzicht. 

Robotisering 

De gestage ontwikkeling van robotisering 

als vervanging van routine- en handmatige 

activiteiten slaagt. Die maakt immers dat 

een laboratorium grote aantallen analyses 

op één plek kan uitvoeren en standaardi-

seren. Automatisering van analysewerk,  

24 uur per dag, zeven dagen per week, is 

daardoor commercieel mogelijk.

Deze ontwikkeling vraagt van laboratoria 

een aangepast personeelsbeleid en ombui-

ging van de arbeidsvoorwaarden naar de 

nieuwe situatie met een flexibeler personele 

inzet. Van de labmedewerkers vergt het een 

mentaliteitsverandering: een commercieel 

laboratorium is in principe een plek die  

24 uur per dag en zeven dagen per week 

operationeel is met een steeds verdergaande 

graad van robotisering. Een hele uitdaging 

voor iedereen die bij een commercieel lab 

werkt. 
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