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Minder testen met Eurofins

Op basis van alle data, wet- en regelgeving en een risico- 

inventarisatie, adviseren onze ketenexperts & food en fraude 

consultants u over het oplossen van knelpunten in uw supply 

chain of waar u kosten kunt besparen. En hoe u de kwaliteit 

borgt of fraude kunt voorkomen. Ook verspilling is een be-

langrijk thema. We kijken met u mee waar het nóg sneller en 

efficiënter kan. Daarmee komt het product zo vers mogelijk bij 

de consument terecht. 

 

‘Ken je keten’ via het Eurofins dashboard

Belangrijke analysecertificaten en documenten hoeft u niet 

meer op te slaan in verschillende systemen en mappen. Met 

ons digitale dashboard heeft u één plek waar u deze data ver-

zamelt, overzicht houdt, kwaliteitsmanagement bedrijft en uw 

keten beheert. Bij het beheersen van risico’s valt of staat alles 

met de kwaliteiten van de leverancier.  

 

Als QA-manager volgt u bijvoorbeeld graag over welke certifica-

ten uw toeleveranciers beschikken voor belangrijke kwaliteits-

systemen als BRC, IFS of FSSC 22000 en of zij die behouden bij 

een nieuwe audit. Via het dashboard ontvangt u een notificatie 

wanneer het certificaat bijna afloopt. En natuurlijk bent u 

benieuwd naar hun score. Wanneer een leverancier eerst high 

performance en later basic of low scoort, wilt u dat weten. Ook 

andere eigen documenten zoals rapporten van smaaktesten 

kunt u toevoegen. Overzicht geeft inzicht. 

Test waar nodig 
en anders niet

Om de kwaliteit van uw producten te garanderen, verzet u veel werk. 

De supply chain bestaat uit veel stappen en u werkt wereldwijd samen 

met meerdere leveranciers. Zeker wanneer u een groot productaanbod 

heeft, loopt het aantal momenten op waarin monitoring van belang is 

voor de kwaliteit en veiligheid van uw grondstof of product. U ontvangt 

hiervoor veel informatie uit verschillende bronnen. Het verzamelen, 

beheren en monitoren van alle data kost veel tijd en geld. En dat 

is zonde. Met ‘ken je keten’ biedt Eurofins een oplossing voor uw 

complete supply chain management.



Maarten Molenaar (QESH manager DO-IT): 

“Ken je keten is zeker interessant voor de internationale biosector. 

Vanaf het begin van de keten willen wij onze productkwaliteit en 

-veiligheid monitoren. Een dasboard waarin ik mijn hele supply 

chain kan checken is een must wat mij betreft.” 

De kwaliteit in uw supply chain monitoren

Bemonsteringen en analyses verzorgen, zonder mailverkeer: 

hoe gaat dat in z’n werk? U kunt in het online dashboard live 

24/7 de status van al uw analyses volgen. Hierdoor kunt u op 

meerdere momenten in de supply chain uw kwaliteit moni-

toren. U ziet bijvoorbeeld wanneer de geplande datum van 

bemonstering of de verwachte rapportagedatum bekend is. 

U krijgt een update zodra de bemonstering is uitgevoerd of 

het rapport beschikbaar is. De analysecertificaten met alle 

informatie over de kwaliteit en veiligheid van uw product of 

grondstof vindt u er overzichtelijk terug.  

 

Door analyses te koppelen aan monitoringsplannen kunt u 

gerichter analyseren en daarmee kosten besparen. U stelt 

eenvoudig notificaties in bij overschrijdingen en maakt zelf 

trendanalyses met alle data. Zo kunt u zich bezighouden met 

uw primaire processen. 

 

Ken je internationale keten!

Of het nu gaat om op het land (voor bodembeheer en kwaliteit 

van de zaden), om handel en transport (voor een test op con-

taminanten en kwaliteit van grondstoffen) of om de productie 

of retail (met houdbaarheid en smaak). From farm to fork: wij 

helpen telers, traders, producenten en retailers, waar u ook 

gevestigd bent. Met ons wereldwijde geaccrediteerde en ge-

certificeerde laboratorium- en kennisnetwerk zijn wij vertegen-

woordigd in 50 landen in de agrofoodsector.

De voordelen van Ken je 
keten van Eurofins 

 Ò Uw processen 24/7 overzichtelijk online via 
Eurofins Online, Europortaal of de B-to-B 
connector 

 Ò Testen alleen als het nodig is: lagere kosten

 Ò Kwaliteit & veiligheid gaat omhoog

 Ò Advies tegen fraude 

Het resultaat: maximale grip op de kwaliteit en vei-
ligheid van uw foodproducten in de handelsketen.



Overleg met uw accountmanager naar wat er mogelijk is en 

voor u van belang is voor een juiste ketenaanpak.

Door inzicht in de gehele 
supply chain laat Eurofins 
u gerichter analyseren

Binnen elke keten draagt Eurofins bij  

aan voedselveiligheid- en kwaliteit met:

Bemonstering + analyses volgens 

contracten en certificeringen, fraude 

detectie, houdbaarheidsonderzoek, 

onderzoeken van micronutriënten & 

vitamines, challengetesting, benchmark 

analyses en nog veel meer. 

Eurofins consultancy  
Uw partners in  
voedsel veiligheid

Een food safety consultant uit ons consultancyteam 
adviseert u niet alleen graag over ‘Ken je keten’, 
maar helpt u ook op andere manieren bij het in 
kaart brengen van de risico’s rondom voedselveilig-
heid. Hij of zij ondersteunt bij de uitvoering van de 
controlemaatregelen. Zo kunt u uw afnemers ga-
randeren dat uw product voedselveilig is. Ze helpen 
u te voldoen aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van 
uw vraag of wens ondersteunen QA- en QC-specia- 
listen uit ons consultancyteam u korte of langere 
tijd bij alle werkzaamheden rondom voedselvei-
ligheid. Of u nu tijdelijk extra mensen nodig heeft, 
of juist ter vervanging bij ziekte of verlof. Kortom, 
de consultant helpt u met een kwaliteitssysteem 
implementeren, inspecties, audits en risico’s ma-
nagen voor een goede voedselveiligheid.



Ook inzicht in uw 
complete supply chain?
 
Als u kiest voor Eurofins, lopen wij deze stappen met u door:

1. U start met een intakegesprek met een van onze ketenex-

perts. Zij inventariseren waar in uw supply chain informatie 

ontbreekt en voor welke uitdagingen u staat. Zij brengen uw 

keten in kaart, compleet met alle plaatsen en het transport.  

2. Daarna presenteren zij: 

 – digitale oplossingen voor live online overzicht in data en 

stuurinformatie.

 – Adviezen voor optimale ketenprocessen, alleen testen waar 

het nodig is: een analyse- en monitoringsplan waarmee u de 

juiste data boven tafel krijgt. 

3. Implementeren van een op maat gemaakt digitaal platform. 

Na zorgvuldige implementatie en een uitgebreid onboarding-

programma kunt u aan de slag. Wilt u ook uw keten beter leren 

beheersen? Neem dan contact met ons op via 088 – 831 00 00  

of sales-food-nl@eurofins.com 

ken-je-keten.com


