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Reactieophet artikel
'Hetoverheidslaboratorium:
waaromnog?*
InH , 0 nr. 14/15van i4julijl. behandelden
RobertSchouten,FrankUitholenEnkZwartin
eeninteressantartikeldevraagwaaromdeoverheidnogoverwaterlaboratonazoumoeten
beschikken.Indeinleiding wordenookdednnkwaterlaboratonaenkennisinstituten alsKiwa,
TNOenRIVMtotdecategorieoverheidslaboratonagerekend.Dediscussieinhetartikel
wordtechtersterkvanuitdeoptiekvanhet
oppervlaktewaterbeheergevoerd.Ondergetekendewildaargraagnog enkele kanttekeningenvanuitdedrinkwatersectoraan toevoegen,
omdatdaaranderebelangenspelenendeajwegingendusdeelsopanderegrondengemaakt
worden.
Hetaantal drinkwaterlaboratoria in
Nederland isinraptempo afgenomen. In
1993waten heternogruim 20,opdit
moment met defusie tussenVitensende
Hydron-bedrijven inzicht nogzes.De
belangrijkste drijvende ktachtachtet deze
ontwikkeling,naastdeschaalvergroting bij
dedrinkwatetbedrijven,isdewensgeweest
om tekomen tot laboratoria met voldoende
kritische massadieeensoort'shared service
centre'voordrinkwaterbedrijven vormen.Ze
hebbeneenbetetefinanciële basisomeen
breed scalaaananalysetechnieken (et zijn
nauwelijks laboratoria tevinden meteen
vergelijkbaar bredeaandacht als drinkwaterlaboratoria)enhoogwaardigeexpertise in
huistehebben,enomvoldoendeaan
methodeontwikkeling tekunnen doen.Door
delangereanalyseseries kaner natuurlijk
fficiënter gewerkt worden,met aanzienlijk
igerepersoneels-,apparatuur- en huisvestingskostenalsgevolg.Debeschreven
schaalvergroting bij dedrinkwaterlaboratoriaheeft altot flinke kostenbesparingen
geleid.Etlijkt nogtuimte tezijn voorverdereschaalvergroting,enookeen inniger
samenwerking met waterschapslaboratona
biedt perspectieven.
Schouten etal.schrijven tetechtdateen
goedemonsterneming vaneminent belang
is.Omredenen van kwaliteitsborging en
logistiek hebben vrijwel alledrinkwatetlaboratoria demonsterneming ineigen hand,
vallendonder hun ISO17025-accreditaat.
Ookadviseringoverbeleiden bedrijfsvoe18

Hzü

16-1006

ring,aldan niet inclusiefzuiveringstechnologie,valtbij demeestedrinkwatetlaboratoriaonder dekerntaken.Naast"de parate
kennisvan meet-enanalysemethoden en
notmeringen"diedoorSchoutenetal.woldengenoemd,vormteen bredeexpertiseop
watetkwaliteitsgebiedgekoppeld aanspecifieke kennisoverdeinstallatiesende
bedtijfsvoering bij de drinkwatetbedrijven
detoegevoegdewaardevande adviesfunctie.
Daterookeenander organisatiemodel
mogelijk is,bewijzen EvidesenAqualab:
hierzijn demonsterneming endeadvisering organisatorisch ondetgebracht bij het
drinkwaterbedrijf enbeperkt het laboratorium zich tot het uitvoeren vandeanalysesen
het tapporteren vandeuitkomsten daarvan.
Hoedan ookkan worden ingestemd metde
constateting vanSchoutenetal.dat de
adviesfunctie niet indematktgezetkan
wotden.
Vootzovetindedrinkwatersector al
sprakeisvandiscussieoverhet uitbesteden
van labotatoriumtaken naardemarkt,speleninovetheetsendemateoverwegingen een
roldietemaken hebben met hetsnelen
flexibelkunnen inspelen opmogelijk optredendekwaliteitsptoblemen indedrinkwatervoorziening.Waarin het oppervlaktewatetbeheet toutinebepalingen eetdeivoot
uitbesteding naardemarkt in aanmetking
komen,ligtdat inde drinkwatervoorziening
anders.Indeprocesbewaking bij zuivering
endistributie spelen(fysisch-chemische en
microbiologische) routinebepalingen een
groterolendezezullen nietzogauw aande
markt worden uitbesteed vanwegede
gewenstelevertijden enomgripte kunnen
houden opdejuisteprioriteiten wanneer
waterkwaliteitsproblemen optreden.Vooral
ineendergelijke situatie iseen nauwe relatie
eneensnelle,effectieve communicatie tussendelaboiatoriumafdelingen, deadviseurs
endebedrijfsvoerders vancruciaal belang.
Voormeergespecialiseerdeanalysesgaat in
dedrinkwatetsector dezelfde argumentatie
opdieookdoorSchouten etal.werd vermeld:
hetaantalaanbieders indemarkt isvoordit
soortwetk heelbeperkt enmen loopt bij uitbesteding het risicodatbelangrijke kennis
verdwijnt.
Bovenstaande kanttekeningen bevestigenenversterken deconclusiesdieSchouten
etal.aan heteind vanhun attikel formuleren:elkebeslissingom laboratoriumwetkzaamheden naardemarkt uit te besteden
dient gebaseerd tezijn opeengoede takenanalysein telatietot het belangvootde
opdrachtgever,gekoppeld aaneen analyse
vanderisico'sdieuitbesteden met zichmeebrengt.

Nogeen laatsteopmerking: laboratoria
diedewettelijk vootgeschreven meetprogramma's vandrinkwaterbedrijven uitvoerenmoeten, naasteen ISO17025-accreditaat,
eenerkenning vandeministet vanVROM
hebben.Decriteria waataan moet worden
voldaan omdoordeminister erkend teworden,zijn totnu toenooitexpliciet geformuleerd.Ditzalwelgebeuren in het kadetvan
dehuidige(enlaatste)fasevande herziening
vandewaterleidingwet. Het isniet ondenkbaatdatgeëistzalwordendateen drinkwatetlaboiatorium alle(ofhetovetgrotedeel
vande)relevantepatametersineigen huis
kanuitvoeren.Verderzullen waarschijnlijk
eisengesteldgaan wotden aandein het
labotatotium aanwezigeexpertiseenaan
degrensvlakken tussen laboratoriumactiviteiten,adviseringen bedrijfsvoering.
Afgewacht moet wotden ofcommerciële
marktpartijen aandeministeriële erkenningcritetiazullen kunnen en willenvoldoen. ^
ir.Marcel Tielemans
(Het Waterlaboratorium)

Weerwoord
DankaanMatcelTielemans voorzijn
waardevolle reactieoponsartikel.Hij verduidelijkt demeerwaarde vaneen taken-en
risicoanalyse.Dat hierbij verschillen blijken
tebestaan tussendtinkwater-en watetschapslaboratotia isevident.Stetkernog:
ookbinnen dezelfde categorie laboratoria
blijken verschillen tebestaan. Tielemans
bevestigt dit.
Taken-enrisicoanalyse zijn uiteindelijk
dienstigaandekeuzevandeorganisatievorm.Deuiteindelijkeorganisatievorm vereist nietdat takenpakketten volledigovereenkomen.Juistcomplementaire verschillen
kunnen synergietotstand brengen. Vandaar
ookdatTielemans opmerkingomtrent een
mogelijke "innigesamenwerking tussen
drinkwatet- enwaterschapslaboratoria'"de
moeitewaaide isomveidetteveikennen.
Vanuit dewenstot samenweikinginde
wateiketen kunnen laboiatoriahiereen
voortrekkersrol vervullen.Wijwachten met
spanning opdeeersteinitiatieven opdit
vlak. f
Robert Schouten en Frank Uithol
(Atos Consulting)

