
 

Toekomst prespectief 
 
Het iQ-Lab is opgericht met een duidelijke visie voor ogen; groei in analyse aanbod,  professionaliteit en personeel. De eerst volgende 
additie aan het analyse aanbod is de legionella test welke eind juli 2009 volledig operationeel zal zijn. Binnen een termijn van vijf jaar 
wordt gestreefd naar sterlab certificatie voor alle aangeboden analyses. Dat dit alles gepaard zal gaan met groei in personeel is evident.  
 
Visie 

 
“Uw analyse resultaten interpreteren en deze zo snel en betrouwbaar mogelijk naar u communiceren” is onze business statement en vindt 
zijn weerslag in alle aspecten van onze dienstverlening. Daarnaast  vinden wij het van belang om ook plezier te hebben in onze 
werkzaamheden ! 
 
 
 
 
 
 

O SPAR 

Vanaf 1 Januari 2009 is de OSPAR methode voor 

het analyseren van olie in water aangepast en 

voortaan worden uitgevoerd met behulp van een 

gas-chromatograaf (gc). 

L EG IO NEL L A 

De Legionella test is een verplichte analyse voor de 

verschillende platformen. 

L I MS 

Het SmartLims systeem geeft iQ-Lab klanten snel 

en direct inzicht in hun eigen sample status en 

resultaat geschiedenis.. 

TOEGEVOEGDE WAARDE 

Wij interpreteren uw analyse resultaten en 

communiceren deze zo snel en verantwoord 

mogelijk . T H E  L A B O R A T O R Y  S O L U T I O N  F O R  
T H E  O F F S H O R E  I N D U S T R Y   

.  

The added benefit of iQ-Laboratory 

includes a high quality of analysing and 

interpretation of the results. iQ-Lab also 

values a fast and reliable communication 

with its clients, resulting in the use of the 

SmartLims system.  

 

In the near future iQ-Lab will grow in size 

and offerd range of  analysise (e.g. AAS), 

untill we are “The laboratory for the 

offshore industry”  
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S E R V I C E S  

 

Laboratorium voor de offshore-industrie. 
 
Op 27 februari omstreeks 16.00 uur is de opening van Interactive 
Quality Laboratory (iQ-Lab) een feit. Het laboratorium zal zich met 
name specialiseren op het analyseren van monsters van de offshore 
industrie, beginnend met de nieuwe OSPAR methode voor olie in 
water metingen, uitgroeiend naar een sterlab gecertificeerd 
laboratorium dat een gespecialiseerde reeks analyses  biedt.  
 

Oprichters iQ-lab. 
 
iQ-Lab is opgericht door Lucien Helstone en Rakesh Autar. 
 
 
Rakesh Autar is geboren op 8 augustus 1976 is naast commercieel directeur van iQ-Lab ook 
managing director van Quality Software Solutions (QSS). QSS ontwikkeld, implementeert en 
onderhoud lims-systemen (SmartLims). In deze hoedanigheid heeft Rakesh veel ervaring 
opgedaan met het ondernemerschap en kent hij de markt.  
 

“Het iQ-lab ligt in het verlengde van het SmartLims systeem, QSS ontwikkeld systemen  
waarmee mijn klanten kwaliteit en productie meetingen kunnen verwerken. iQ-Lab kan de 

daadwerkelijke meetingen verrichten.” 
 
 

Lucien Helstone is geboren 26-12-1954 te Den helder. Lucien is reeds 25 jaar actief in de 
offshore industrie waarvan 16 jaar als procesoperator op verschillende gasplatformen. De 
laatste negen jaar is hij verantwoordelijk geweest in een laboratorium dat commerciële 
metingen verrichtte voor de offshore industrie. Hij heeft daarmee veel ervaring opgedaan in 
het meten van minerale olie in water, met de Ft-IR en de gaschromatograaf.  

 
“Vanuit de praktijk weet ik wat de waarden voor de verschillende platformen betekenen en hoe belangrijk 

een snelle en betrouwbare meeting is.” 
 
 


