Aantal consultants verviervoudigt
op drie jaar tijd
Mediconsult groeit exponentieel door Life Sciences outsourcingsgolf

Jean-Paul Montens

BRUSSEL – Mediconsult, gespecialiseerd
in Consultancy in de Life Sciences
industrie, is qua personeel verviervoudigd
in de laatste drie jaar. Het aantal vragen
naar consultants die op outsourcingbasis in Farma, Biotechnologie of Medical
Devices werken, is de laatste jaren sterk
gestegen. Mediconsult is het zusterbedrijf van Vandycke & Partners,
specialisten in Life Sciences Recruitment.

werven met het risico hen te moeten ontslaan
als het project is afgelopen”, aldus Marc
Dubois, Business Manager Mediconsult. “Het
uitgebreide Vandycke & Partners netwerk
is onze sterkte. Wij hebben consultants met
een zeer brede ervaring, die snel inzetbaar en
beschikbaar zijn, en daarna vlot overgaan in
hun volgende opdracht omdat de vraag zeer
sterk is”, vertelt Dubois.

Mediconsult werd zeven jaar geleden opgericht
als antwoord van Vandycke & Partners op
de aanhoudende vraag om consultants op
projectmatige basis te leveren. De sterkte
van Mediconsult ligt in het feit dat ze werken
met een aantal consultants op eigen payroll.
Daarenboven beschikken ze over het grootste
netwerk in België van independent consultants
die op afroep projecten kunnen aannemen.

“Het specifieke profiel van een consultant
verschilt per afdeling. Terwijl je in Sales nog
vaak starters ziet, ga je in Clinical Research, en
zeker bij Mediconsult, meer ervaren consultants
vinden. Voor Regulatory en Medical Affairs zie
je dat je uitkomt bij consultants met meer dan
tien jaar ervaring. Dat hebben ze ook nodig
om snel operationeel te zijn in een nieuwe
rol. Vaak hebben deze mensen heel hoge
kwalificaties. Die ervaring kort hun inlooptijd in
en maximaliseert het rendement voor de klant”,
zegt Marc Dubois van Mediconsult. Typische
profielen voor Mediconsult zijn medical advisors,
medical information specialists en consultants
in regulatory affairs, clinical research associates

De trend naar outsourcing van projecten of
insourcing van consultants, (mensen die geen
permanent deel uitmaken van de workforce
in Life Sciences bedrijven), is reeds tien jaar
aanwezig in België. De explosieve groei hiervan
is slechts een vijftal jaar geleden gestart.
Vier afdelingen komen het sterkst in
aanmerking: Medical Affairs, Sales & Marketing,
Clinical Research en Regulatory Affairs. Externe
consultants werken in deze afdelingen op
projectmatige opdrachten zoals de lancering
van een nieuw product of het opstarten van
een nieuwe klinische studie. Functies buiten
deze afdelingen komen ook aan bod maar meer
op een ‘interim management’ basis.
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Biotechnologie als derde zuil
De klantenportefeuille van het bedrijf is sterk
gericht op de top 20 Healthcare bedrijven in
België. Al zijn er wel evoluties. Traditioneel
waren de farmaceutische industrie en medical
devices de grootste afnemers van consultants
maar ondertussen is er ook een derde zuil:
“Er is een duidelijke nood bij Biotech bedrijven
die na de fundamentele research plots nood
hebben aan Clinical Research, Regulatory
Affairs en daarna Sales. Vaak zijn dit ‘single
product companies’ die nog niet weten hoe
ze gaan evolueren. Vandaar dat ze liever met
consultants werken dan mensen vast aan te

Snel operationeel

en project managers, product managers en high
level product specialists.

Consultancy levensstijl
“Je merkt dat deze levensstijl niet voor iedereen
is weggelegd. Je verandert vaak van bedrijf, je
moet je telkens opnieuw inwerken en je moet
een project ook kunnen loslaten als je opdracht
is vervuld.” De motivatie om voor een carrière
als consultant te kiezen, is voor iedereen anders.
“Sommigen maken de keuze om zelfstandige te
worden waardoor ze hun eigen baas zijn, met het
bijkomende financiële voordeel. Anderen gaan
voor een betere work-life balans. Ze hebben een
ding gemeen: ze hebben genoeg ervaring om
zich te profileren in complexe situaties.”
De economische crisis van 2009 heeft weinig
impact gehad op het bedrijf. “Dat toont hoe
groot deze beweging naar projectmatig werken
is”, volgens de Mediconsult Manager. “De crisis
heeft deze trend in een stroomversnelling
gebracht”, besluit Dubois.
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