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Hoewel het geen grote brand was, bleek de nevenschade 
door rookontwikkeling omvangrijk: de roetdeeltjes zijn in 
het hele laboratorium terechtgekomen. Daardoor moesten de 
werkzaamheden noodgedwongen voor onbepaalde tijd stil wor-
den gelegd tot het lab weer helemaal was opgeknapt. Nutreco, 
internationale producent van diervoeder, diervoedergrondstoffen 
en visvoer, maakte van de nood en deugd en greep de situatie 
aan om bestaande uitbreidingsplannen voor het laboratorium 
per direct door te voeren. Om de schade na de brand op te 
kunnen nemen bood het nabijgelegen verhuisbedrijf Mondial 
Van Dijk aan om noodcontainers buiten op het terrein van het 
laboratorium te plaatsen voor tijdelijke opslag van de inven-
taris. Nutreco liet ondertussen alle apparatuur reinigen door 
een gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens zijn alle items die geen 
schade bleken te hebben, overgebracht naar de opslagloods 
van het verhuisbedrijf. De analyses bij Masterlab zijn inmiddels 
weer gefaseerd opgestart. 

Registratie
Het opslag- en beheersysteem MoBis speelde een belangrijke 
rol bij het vlot inhuizen van de inventaris. Dankzij deze applica-
tie was precies bekend waar welke materialen, zodat snel de 
juiste apparatuur bezorgd kon worden vanuit de opslagloods. 

In het ‘Mondial Opslag Beheer Informatie Systeem’ worden alle 
items geregistreerd in een computerprogramma, met daarbij 
een gedetailleerde beschrijving, zoals foto’s, productcode en 
afmetingen. Masterlab had een inlogcode voor dit programma, 
waarmee de betrokken procescoördinator vanaf zijn eigen werk-
plek kon inloggen om het overzicht te zien. “Voor ons is overzicht 
en structuur zeer belangrijk”, vertelt Toine Lemmens, werkzaam 
als procescoördinator bij Masterlab in Boxmeer. “We hebben een 
aantal dezelfde types als het gaat om apparatuur. Elk apparaat 
heeft een uniek nummer dat correspondeert met een logboek. 
Mondial Van Dijk heeft voor ons deze unieke nummers bij de 
foto’s in MoBis gezet, waardoor het voor ons goed terug te vin-
den is. Zodra we bepaalde analyses weer opstartten, wisten we 
zeker dat de apparatuur werd geleverd die voor de brand voor 
dezelfde activiteiten werd gebruikt.” 

Flexibel
Lemmens is enthousiast over de samenwerking met het ver-
huisbedrijf. “Ze hebben ons in het hele proces enorm geholpen 
door met ons mee te denken en zich flexibel op te stellen. We 
konden op elk moment van de dag iets opvragen uit MoBis en 
Mondial Van Dijk zorgde ervoor dat het zo snel mogelijk werd 
geleverd.” 

In het laboratorium van Masterlab, onderdeel van Nutreco, zijn de analyses weer gefaseerd 

opgestart nadat er vorig jaar een korte brand in het lab is geweest. Met het circulaire opslag- en 

beheersysteem MoBis stond de opgeslagen apparatuur weer snel terug op de juiste plek.
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De heftruckrijder weet aan de hand van de MOBIS-codering exact 
welke verhuisdoos opgehaald moet worden voor transport naar het 
laboratorium.

Een blik op de tablet, waarop het ‘Mondial Opslag Beheer Informatie 
Systeem’ draait waarin alle opgeslagen items zijn geregistreerd, met 
daarbij een gedetailleerde beschrijving, zoals foto’s, productcode en 
afmetingen.
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