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Von twintig bloemen noor één boeket

lnte-grale visie op het kwaliteitsmanagement rond
bodemrapporten

De aandacht voor kwaliteitsborging is de laatste
jaren sterk gegroeid. Ook in bodemsaneringsland is

sprake van een gemeenschappelijk streven van

overheid en markt naar kwalitatief hoogstaande

bodemrapporten met reproduceerbare resultaten.

Het bestaan van de VKB en de aandacht voor
kwaliteitsborging in het BEVER-proces illustreren dit.

Dit streven leidt tot blijvende aandacht voor
kwaliteitsborging van bodemrapporten in het hele

spectrum van bij bodemonderzoek betrokken

organisaties, zowel bij het bedrijfsleven als bij de

overheid. Dit heeft zich in de praktijk vooralsnog

vertaald in zo'n twintig projecten, die aandacht

besteden aan kwaliteitsborging van (elementen van)

bodemonderzoek en bodemsanering. Hierbij zijn de

projecten door de markt met name gericht op de

uitvoeríng en de projecten door overheden met
name op de toetsing van bodemonderzoek en

bodemsanering. Elk van deze projecten wordt
uitgevoerd vanuit een eigen invalshoek en gericht
op bepaalde aspecten.

Op l8 maart zijn in Utrecht de trekkers van deze

projecten bijeen geweest. Voorliggende vraag was

of aan de verzameling van deze projecten een meer-

waarde kon worden gegeven en zo ja, op welke

manier. De discussie werd ondersteund door het

document 'Van twintig bloemen naar een boeket',
opgesteld door Carolien de Boer (Alons en Partners),

Walter de Koning (Gemini Consultants) en Arthur de

Groof (Oranjewoud). Het doel van de bijeenkomst

De VKB is een open vereniging von bodemodviesbureous die in oonvulling op hun ISG

kwaliteitszorgsysteem gemeenschoppelíjke normen voor de uitvoering von bodemonderzoek

en bodemsonering ontvvikkelen, toepossen en instondhouden- De noleving von de toepassing

wordt perÍodiek gecontroleerd door externe outitors von certificerende instellingen.

De VKB wordt bijgestoon door een Rood von Advíes, woorin vertegenwoordigers von VROM,

lPO, BSB, VNOINCW en Bouwfonds zítting hebben.

kan ook het beste in termen van deze metafoor
worden beschreven: bekijken ofvan de bestaande.

verzameling bloemen een samenhangend boeket

kan worden gemaakt.

Over één ding waren alle aanwezigen het allemaal
eens: van elkaar weten waar we mee bezig zijn en

informatie-uitwisseling geeft zeker een meerwaarde

aan de afzonderlijke projecten. De discussie spitste

zich toe op de intensiteit en de wijze waarop dit zou
moeten plaatsvinden. De bandbreedte hiervoor
reikte van zeer informele contacten op eigen
initiatief tot het oprichten van een coördinerend
orgaan.

De discussienotitie en de bijeenkomst van 18 maart
vormen slechts een eerste aanzet. De deelnemers

hebben beloofd de onderlinge contacten voort te
zetten. Dit uit zich onder meer in het voornemen dat
vervolgbijeen komsten zullen worden georganiseerd

met een thematisch karakter. De gekozen thema's
horen thuis in een groter geheel, dat vooralsnog als

titel heeft meegekregen 'Kwaliteitsmanagement van :
besluitvorming inzake bodemsanering'. :

Duidelijk is dat de wil aanwezig is om van de twintig
bestaande bloemen, en de bloemen die daar nog bij

zullen komen, een mooi boeket te maken. Een

boeket dat moet bijdragen aan het uiteindelijke
doel: het verder verbeteren van de kwaliteit van alle
stappen in het hele traject van bodemonderzoek en

bodemsanering.
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