
WLN & ALNN Laboratoria
WLN en ALNN zijn water- en agrarische laboratoria in Noord-Nederland die, 
even kort gezegd, voor hun klanten analyses verrichten en daarover rappor-
teren en adviseren. Kwaliteit van die rapportages en alle onderzoeken is een 
‘must’. Sterker nog, ze zijn gebonden aan de ISO 17025-normering voor 
accreditatie, om hun werk überhaupt te mogen doen. Kwaliteit staat dus 
voorop, ook als het gaat om documentbeheer. WLN was al eerder over de 
streep, maar ALNN zag snel de voordelen van het gebruik van DocBase van 
Acanthis als DMS voor optimaal beheer van kwaliteitsdocumenten.

Zoals deze laboratoria zijn er meer in Nederland. Ze 
verrichten diverse onderzoeken, rapporteren en 
geven adviezen. Met dat werk gaat een forse infor-
matiestroom gepaard en het is strikt gebonden aan 
procedures… Op de naleving daarvan wordt 
bovendien nauwlettend toegezien. Alle reden dus 
om met de juiste middelen die gewenste kwaliteit 
te waarborgen. DocBase is zo’n middel.
WLN (Water Laboratorium Noord) is een onafhan-
kelijke partner in onderzoek en advies voor drink- 
industrie en afvalwater. Als centrum voor water-
kwaliteit en watertechnologie verzorgt WLN analy-
ses voor alle soorten van water en adviseert over 
waterbehandeling. ALNN (het Agrarisch laborato-
rium Noord- Nederland) is een vergelijkbaar labora-
torium als het gaat om de analyses, maar dan 
kleiner en gericht op de agrarische sector. ALNN 
doet chemische analyses op grond, water, mest en 
gewas en adviseert vervolgens over opbrengsten, 
kwaliteitsverbetering en dergelijke. Een belangrijk 
onderscheid tussen beide laboratoria is dat WLN 
zich ook richt op de technologische kant en veel 
doet aan ontwikkeling van die technologie met 
innovaties op wereldschaal en die ook vermarkt, 
waar ALNN zich voornamelijk bezighoudt met 
advisering en (controle op naleving van) wetgeving 
en daarvoor gericht is op Noord-Nederland. Bij 
ALNN houden ongeveer 10 mensen zich bezig met 
de dagelijkse gang van zaken, gesteund door een 
groot aantal freelance monsternemers. Bij WLN 

staat een organisatie van bijna 70 mensen paraat.

Jeroen Boekenoogen, kwaliteitsfunctionaris bij 
WLN: ‘Ondanks het verschil in schaalgrootte en 
deels in werkveld, hebben WLN en ALNN ook veel 
gemeen. Als het gaat om processen en procedures 
rondom analyses, kwaliteitsbewaking en 
informatie-uitwisseling zijn er eigenlijk geen 
verschillen. We moeten kwaliteit leveren. Zowel in 
onze analyses als in de borging van de 
informatie(processen) over en rond die analyses en 
onze klanten. We moeten gewoon voldoen aan 
wet- en regelgeving.’

Sipke Talsma, de evenknie van Boekenoogen bij 
ALNN, beaamt dat. ‘Die regels schrijven voor om 
zowel de ISO-normering als een DMS toe te passen 
om borging van de informatie zeker te stellen. Ook 
voor latere raadpleging. We moeten steeds over 
alle relevante informatie kunnen vaststellen en 
achterhalen wie, wat, waar en wanneer. Er kunnen 
namelijk nogal grote consequenties aan verbon-
den zijn.’
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“Het mooiste van DocBase is dat 
we eenvoudig zelf zaken kunnen 

aanpassen ”
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Overstap naar nieuw systeem
Boekenoogen: ‘Al in the ‘early days’, ongeveer jaren 
’90, maakten we bij WLN gebruik van digitaal docu-
mentbeheer. Toen was het nog de voorloper van 
DocBase en eerlijk gezegd hebben we daar heel 
lang prima mee kunnen werken. Het werkte eigen-
lijk zo goed, dat er jaren niets aan is veranderd. Dat 
hoefde voor ons niet. Echter, een aantal jaar gele-
den was het dan toch zo ver dat het oude systeem 
niet meer aansloot op wat we wilden. Wij wilden 
bijvoorbeeld het ondertekenen van documenten 
digitaal kunnen afhandelen. Dat gebeurde tot dan 
nog handmatig en dus moesten documenten langs 
alle betrokkenen om die handtekeningen te verza-
melen. Vrij omslachtig dus.’

Maar die investering ging niet zonder slag of stoot. 
‘Het DMS, dus DocBase, is er alleen voor de labora-
toriumomgeving, dus een beperkte doelgroep. En 
ook in onze markt is sprake van centralisering van 
een aantal zaken. Er is bijvoorbeeld sprake van een 
overgang naar SharePoint samen met de twee 
grote drinkwaterbedrijven waarvoor we werken. 
Die ontwikkelingen lieten toen echter nog wat op 
zich wachten en wij moesten verder.’

Kennis verdween
ALNN heeft regelmatig contact met WLN. Talsma: 
‘Onze problematiek is weliswaar van een andere 
schaalgrootte, maar daarom niet minder relevant. 
De aanleiding bij ons om uit te kijken naar een 
andere oplossing dan die we hadden, was echter 
wat pragmatischer: de beheerder van het oude 
systeem werd ernstig ziek en verdween uit de orga-
nisatie. Daarmee was meteen alle kennis verdwe-
nen. Er was dus wel een basis op het gebied van 
documentbeheer, maar hoe verder werd toch wel 
een probleem. Toen wij zagen hoe ze dat hier bij 
WLN ingericht hadden met DocBase, is bij ons ook 
snel de knoop doorgehakt. Kwaliteitsbewaking op 

alle fronten, dus ook op onze documenten, staat 
voorop.’

Alle kwaliteitsdocumenten, handleidingen, proto-
collen, procedures en werkvoorschriften over wat je 
wanneer en waarom moet doen binnen de labora-
toriumomgeving, worden in DocBase beheerd. Het 
aanmaken van een document gebeurt in Word, 
maar het opslaan, metadateren en beheren, 
gebeurt geautomatiseerd in DocBase. Er zijn zo 
circa 100 documenttypen in DocBase aangemaakt, 
waaronder vervolgens een verdere onderverdeling 
plaats heeft gevonden die werkbaar is voor de 
medewerkers van de loboratoria om ze terug te 
vinden: werkvoorschriften, procedures, handleidin-
gen, formulieren. Documenten die worden aange-
maakt in Word gaan vervolgens met de juiste 
kenmerken en voorzien van een header/footer 
automatisch naar DocBase. Boekenoogen: ‘Het hele 
proces van aanmaak tot beheer verloopt digitaal en 
een van de mooiste eigenschappen van DocBase is 
wel dat we daarin eenvoudig zelf zaken kunnen 
aanpassen als dat nodig mocht blijken. Het systeem 
is helemaal con�gureerbaar naar onze wensen.’

Volgende stappen gezet
Talsma: ‘Voor ons soort omgevingen geldt dat onze 
kwaliteitsdocumenten goed vindbaar moeten zijn, 
dat je altijd over de juiste versie beschikt en dat je 
weet wat de geschiedenis is van zo’n document. 
DocBase houdt dat allemaal perfect bij. Bijkomend 
voordeel is nog dat de volgende stap snel gezet kan 
worden: het invullen van de formulieren van de 
monstername willen we online gaan doen en dan 
de weerslag daarvan ook in DocBase opslaan. We 
willen helemaal van het papier af.’

Beide laboratoria hebben een koppeling van 
DocBase naar SharePoint, waarin ze alle andere 
documenten buiten die van de laboratoria beheren. 
De laboratoriumomgeving van beide organisaties 
houdt het echter bij DocBase voor hun documen-
ten. Talsma: ‘Misschien zijn wij daarin dan toch weer 
net even anders. Voor ons geldt maar één ding: de 
hoogste kwaliteit.’ 
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