GOED KWALITEITSBESEF BIJ ONZE TECHNISCHE MEDEWERKERS

De discipline Lucht van de afdeling Advies en Onderzoek van de RUD Zuid-Limburg meet al vele jaren
de luchtkwaliteit volgens de gestelde normen en is hier sinds 28 maart 2012 voor geaccrediteerd. De
Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt daarbij ieder jaar opnieuw d.m.v. een audit of de medewerkers,
metingen en methoden nog aan de gestelde eisen voldoen. Deze RvA-controlebeoordeling is op 6 en
7 september 2021 ter plekke uitgevoerd. Onlangs is de controlebeoordeling met het kenmerk L200C06.2 afgerond en heeft de RvA een positief besluit genomen en hebben wij de volgende samenvatting
daarbij mogen ontvangen:
Tijdens onze beoordeling is de competentie van de organisatie getoetst voor het uitvoeren van de
geaccrediteerde verrichtingen. Daarnaast is het managementsysteem beoordeeld op het voldoen aan
de eisen uit ISO 17025:2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het nemen van representatieve
steekproeven, waarbij wordt benadrukt dat er afwijkingen op aspecten kunnen bestaan die buiten de
steekproef vielen. De ter beschikking gestelde en opgevraagde informatie bevatte de benodigde
informatie al dan niet door aanvulling met enige toelichting.
De vakdeskundige concludeerde: “goed kwaliteitsbesef bij de technische medewerkers. Betrokkenheid
bij de opgestelde werkvoorschriften en daardoor goede parate voorschrift / norm kennis. Robuuste
uitrusting en heldere voorschriften zorgen voor een juiste bediening en uitvoering van de
geaccrediteerde verrichtingen. Het laboratorium heeft aangetoond bij deze beoordeling de PDCA-cyclus
beter te beheersen en op de benodigde onderdelen aanpassing te hebben gedaan. Dit ondanks de
verzwaarde omstandigheden door de COVID 19 periode en de recente storingen door wateroverlast”.
Het bovenstaande betekent dat er dit jaar geen enkele afwijking door de medewerkers van de RvA
tijdens de audit werd geconstateerd. Deze mooie prestatie staat niet alleen, want de medewerkers van
de discipline Lucht vieren dit jaar ook dat zij al 25 jaar een accreditatie hebben voor het uitvoeren van
hun metingen. De eerste accreditatie, met nummer L200, is verleend op 21 maart 1996 door (toen nog)
Sterlab aan het laboratorium van de Provincie Limburg. De eerste jaren stonden diverse laboratorium
verrichtingen en metingen op het gebied van water en grond op de scope, in 2012 is de scope gewijzigd
en zijn de luchtkwaliteitsmetingen geaccrediteerd.
De metingen van Luchtkwaliteit, de medewerkers en de accreditatie L200 zijn in 2018 ingebracht bij
de RUD Zuid-Limburg en het behaalde kwaliteitsniveau van 1996 wordt nu, 25 jaar later, nog steeds
hooggehouden en constant verbeterd onder toeziend oog van de Raad voor Accreditatie. Ook in de
toekomst zal de afdeling Advies en Onderzoek er voor zorgdragen dat de medewerkers, metingen en
meetmethoden blijven voldoen aan de normen die zowel landelijk als internationaal worden gesteld,
om zo een positieve bijdrage te leveren aan een gunstig leefklimaat in Limburg.

