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Wat zegt u morgen tegen uw 
collega over deze dag?

• Een worsteling, een zoektocht om het met elkaar eens te 
worden. Hoe komen we tot de gemeenschappelijke deler?

• Men is wel bereid, maar het blijft zoeken.
• Onze bazen luisteren niet terwijl wij wel de groep zijn die er iets 

over kunnen/moeten zeggen. Hoe brengen wij dit over op het 
hogere echelon?

• Opvallend dat ecologen denken een marginale positie hebben 
binnen de KRW, 

• Verscheidenheid nog groter dan uit rapportage in Brussel naar 
voren komt.

• Het wordt tijd dat top-down wordt doorgezet dat standaardisatie 
binnen hydrobiologie
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2Als WEW volgend jaar weer een 

symposium over dit onderwerp 
organiseert, moet er meer aandacht zijn 
voor …

• Liever niet nog een, maar werken aan topdown afdwingen van 
standaardisatie/accreditatie/harmonisatie

• Als we het hebben over hoe we zaken willen implementeren, dan zijn de bewuste 
mensen niet aanwezig (nu alleen analisten)

• Had van dit symposium meer verwacht over detail inhoud. Middagprogramma leek 
zich meer op werk van de analist te richten, dan over implementatie

• Had meer over borging van hydrobiologie verwacht. 
• Tijd voor accreditatie!
• Effect van keuzes die nodig zijn om te standaardiseren, is nog niet allemaal duidelijk. 

Dit is nodig om te kunnen kiezen voor standaardisatie. Meer wetenschappelijke 
onderbouwing nodig?

• Meer onderzoeksresultaten laten zien.
• RISK of misclassification
• Werkvorm van vanmiddag: onderwerp beter afkaderen en kleinere groepen
• Proces afspraken maken, plan voor 5 jaar.
• Hoe doen de buren het?
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3Wat kunt/wilt u zelf doen om de kwaliteit 

van hydrobiologisch werk te verbeteren?
Wat verwacht u van … (anderen)?

• Eigen werk evalueren: zelfkritisch. Denk eens na wat je doet en waarom.
• Wachten op centrale regie van..? RIZA of STOWA?
• Vastleggen welke protocollen in een lab zijn gebruikt, welke determinatie literatuur, om 

reproduceerbaarheid binnen lab te vergroten
• Sinds vorig jaar wel gepraat maar niks gedaan. Vorm kleine groepjes en ga wat zaken 

vastleggen, uitzoeken, etc.
• Accreditatie kan het middel zijn om te stimuleren er iets aan te gaan doen.
• Met elkaar afspreken dat we allemaal iets gaan doen, volgens een gezamenlijk afgesproken 

proces. 
• Procesafspraak moet uit een hoek komen waar gewicht aan hangt, maar die ook draagvlak kan 

genereren: cluster MRE, NEN-commissie vormen?
• Meer wetenschappelijk onderzoek organiseren/initiëren
• Wat wordt effect van verplaatsing werk van waterschappen naar adviesbureaus? Verdere 

centralisatie?
• Opleidingen verbeteren
• Voor- en nadelen van beschikbare methoden vastleggen, als informatie voor nieuwe analisten.
• Vrijblijvend meedoen of verplichte deelname aan het proces van kwaliteitsverbetering?
• Beginnen met een standaard die van bovenaf is opgelegd, en daarna vanuit de praktijk 

verbeteren door revisies te maken (in dialoog).


