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Het laboratorium van hetzuiveringsschap Rivierenland teTiel iseenvan decirca 15waterkwaliteitslaboratoria inNederland. Het laboratorium voertvoormet name interne opdrachtgevers
opdrachten uit op hetgebied van de monsterneming en analyse van oppervlaktewater (waaronder de
waterbodem), afvalwater van bedrijven endediverse water- enslibstromen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het laboratorium isdoordeRaad voorAccreditatiegeaccrediteerd vooreen aantal
bemonstering- enanalyseverrichtingen. Dit artikelgaat overefficiënt management in zo'n waterkwaliteitslaboratorium.
Het criterium voor een efficiënte bedrijfsvoering van een waterkwaliteitslaboratorium
vormt de hoogte van de kostprijs van het
analysetarief (kostprijs per ILOW-punt*).De
hoogte van de kostprijs van een product is
afhankelijk van de inzet van mensen en
middelen. Binnen een laboratorium worden
de kosten bepaald door een heleboel andere
zaken (ziebijgaande afbeelding). Huisvesting
en personeel zijn verwerkt in de verschillende
deelfacetten.
Een laboratorium heeft zowel interne als
externe mogelijkheden om de kostprijs te
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verlagen zonder dat dit ten kostegaat van de
kwaliteit van de werkzaamheden. Het samenvoegen van dekleinere laboratoria tot een
groter laboratorium iseen optie. Dit kan ten
koste gaan van een adequate afhandeling van
deopdrachten door langere levertijden. De
vakspecifieke advisering van interne opdrachtgevers loopt stroever door grotere afstanden
tussen het grote laboratorium en de opdrachtgever. Hierbij moet gedacht worden aan het
adviseren van een bemonsteringsstrategie en
de keuze van eenjuist onderzoekspakket.
Een laboratorium binnen de organisatie
van een waterschap kan verder ook een
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belangrijke adviserende rol vervullen bij de
implementatie vanARBO-zorg-, milieuzorgen energiezorgsystemen door de aanwezige
kennis. Deze vormen van advisering zijn
toegevoegde waarden binnen de organisatie
van een waterschap. Het volledig uitbesteden
van het onderzoek aan commerciële laboratoria zal meer kosten met zich meebrengen mits
dezelfde kwaliteit wordr verlangd. De ontstane
kwaliteitserosie die bij grote laboratoria is te
bespeuren, ishet gevolg van bedrijfseconomische doelstellingen diegerealiseerd moeten
worden.
Erzijn nog twee mogelijke opties die kleinere laboratoria in staat stellen om de kostprijs niet toe te laten nemen (en zelfs te doen
verlagen) zonder dat dit ten kostegaat van de
kwaliteit van het onderzoek en de reeds
genoemde toegevoegde taken: het op beperkte
schaal accepteren van opdrachten van externe
opdrachtgevers en het aangaan van samenwerkingsverbanden met collega-laboratoria.

Laboratoria in ontwikkeling
Op dit moment spelen een groot aantal
ontwikkelingen binnen de laboratoria zoals de
accreditatie en vergaande instrumentalisatie.
Accreditatie van milieulaboratoria is mede een
garantie voorgoed en betrouwbaar onderzoek.
Bij voorkeur dient het gehele milieutraject
(het bepalen van de bemonsteringsstrategie,
de monsterneming, analyse en de rapportage1))
te wotden geaectediteerd.Om aan de criteria
voor accreditatie2) te kunnen voldoen is
behoorlijk wat geld en organisatorische
inspanning nodig.
Daarnaast worden door aanscherping van
milieueisen steeds meer gespecialiseerde en
dure analysetechnieken ingezet. Dit instrumentarium wordt zo ontworpen dat aanzienlijke series kunnen worden onderzocht.
Toepassen van werkplekautomatisering en
koppeling van het instrumentarium aan laboratoriuminformatiesystemen verhogen eveneens deefficiëntie. Voor kleinere laboratoria
betekent dit een lagere bezettingsgraad van
het instrumentarium.
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Deprijs die het laboratorium aan de
interne opdrachtgevers in rekening brengt is
de kostprijs dieper analysepunt wordt berekend. Om de kostprijs zo laag mogelijk te
houden kan een laboratorium de bezettingsgraad van de apparatuur vergroten. Op deze
wijze kan met een gelijke personele bezetting
een hogere productie worden verkregen.Alsde
interne opdrachtgever niet voot de verhoging
van de bezettingsgraad kan zorgen, moet het
laboratorium buiten deorganisatie op zoek
gaan naar mogelijkheden om de bezettingsgraad van de apparatuur te vethogen. Hierbij
istedenken aan het aangaan van een samen-

werkingsverband enhetuitvoerenvanexterne
opdrachten.
Hieraanwordeneenaantalvoorwaarden
gesteld.DecommissieCohenï)heeft aangegevendatdeuitvoeringvan werkzaamheden
voorderdennietmagleiden totconcurrentievervalsing.Verderzouhetuitvoerenvan
werken voorderdenalleenplaatsdienen te
vindenalshiervoordeovercapaciteitvan
middelen wordt aangewend.
Hieraan kunnen aanvullende criteria
worden toegevoegd:deuitvoeringvanwerkzaamheden voorderden magniet totpersoneleuitbreidingleiden,dekwaliteit vanhet
onderzoek magnietinboetenendesamenwerkingmeteenpartner moetvaneendusdanige
duurzijn datdehiervoor teplegen investeringenindetermijn vandezesamenwerking zijn
afgeschreven.

gèrebehandeling
vandeexterne
opdrachtgever.
Belangrijk ishierbijdateenzorgvuldigescheiding
bestaat tussende
uitvoeringvan
externeeninterne
werkzaamheden.
Vanenigebelangenverstrengeling
maggeensprake
zijn.De gegevens
mogen nietvoor
anderedoeleinden
wordenaangewenddanwaarvoordeopdrachtgeverzeheeft
aangegeven(bijvoorbeeld onderzoekvanjustitiëlemonstersenmonstersvooronderzoekin
kadervanhetbepalenvandehoogtevan
heffingen). Naastdepositieveinvloedopde
kostprijs,zorgteengoedeinvullingvanhet
werkvoorderdenvooreenanderpositief
effect. De omgevingzalhetzuiveringsschapof
waterschapgaanzienalseendoelmatigeen
bedrijfsmatige organisatiediehaar middelen
optimaal inzet.

Samenwerking metcoüecja-laboratoria
Hetsamenwerken meteencollega-laboratorium uitdewaterkwaliteitsbranche leidttot
eengezamenlijke uitvoeringvanhetonderzoek.Dooreendifferentiatie vanonderzoek
doortevoeren kanaanzienlijk bespaard
wordenopdeuitbestedingskosten. De samenwerkingdient zo ingevuld tewordendateen
complementair analysepakket ontstaat.
Werkvoorexterneopdrachtgevers
De laboratoria vande Gemeenschappelijke
Hetlaboratorium vanhetZuiveringsTechnologischeDienst inBoxtelenhetZuiveschapRivierenland heeft geconstateerd dat
ringsschapRivierenlandinTielwerkensamen.
externeenbehoefte bestaatomwerkzaamheUitgangspunten daarbijzijn hetbenutten van
dendoorhetschapuit telatenvoeren. De
deaanwezigeovercapaciteitvan instrumentavoorwaardendiedemarktsteltsprekenvoor
rium,hetinzettenvandeaanwezigespecialiszich:goedekwaliteit,snellelevertijd,vakdestischekennisenexpertise,hetuitwisselenvan
kundigeadviezen,zorgvuldigeklachtenbekennisenervaringomtoteen verdergaande
handeling,aanvaardbaar prijsniveau eninçeoptimalisatievan
bemonsteringsenanalysetechAfb•z
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vangewasbeschermingsmiddelen inde
diversewater-ensedimentmonsters, terwijl
hetlaboratorium vanhetZuiveringsschap
Rivierenlandgespecialiseerd isinhetmicrobiologischonderzoekvanoppervlaktewateren
karakteriseringvan waterbodemmonsters.

Effect op de kostprijs van het
analysetarief
Doorhetbenutten vandeovercapaciteit
vananalysetechnieken (uitvoerenvan
opdrachten vanderden endesamenwerking
metanderelaboratoria),hetbeperkenvande
kosten vanuitbestedingnaarcommerciële
laboratoria (doordesamenwerking) wordtde
ontwikkelingvanhetanalysetariefpositief
beïnvloed.Dekostprijs perILOW-puntzalbij
hetZuiveringsschap Rivierenlanddoorhet
werkenvoorderdenendoordesamenwerking
methetlaboratorium vandeGemeenschappelijkeTechnologischeDienstin Noord-Brabant
hierdooruiteindelijk9tot 13procentper
analysepunt dalen.Inafbeelding 2 isde
ontwikkelingvandekostprijsgeschetstvan
hetILOW-puntzondersamenwerkingen
zonder uitvoeren vanwerkeninopdrachtvan
derden (1), metdeoptievanhetuitvoerenvan
werkenvoorexterneopdrachtgevers (2)enmet
debeideopties(3). f

Binnen de laboratoria van de waterkwaliteitsbeheerders,
samenwerkend in het Integraal Laboratorium-Overleg
Waterkwaliteitsbeheerders, wordt een puntensysteem
gehanteerd dat een aantal punten toekent aan een analyseparameter. Het aantal punten isafhankelijk van de
parameter: aan eenparameter die met weinig analysehandelingen kan worden bepaald worden weinig ILOWpunten toegekend (bijvoorbeeld: voorde zuurgraad
worden twee ILOW-puntengeteld) en aan een varameter
met veel anahysehandelmgen worden meer punten toegekend (bijvoorbeeld de analyse van kwik m waterbodem: 15
punten). Detoekenning van het aantal ILOW-punten per
parameter is landelijk afgestemd; de kostprijs per ILOWpunt isechterajhankelijk van ieder a/zonderlijk laboratorium. Degemiddelde ILOW-punren-prijs (kostprijs) ligt
voor hergemiddelde ILOW-laboratorium mNederland op
dit moment opf. },$o.
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