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Startende ondernemer in de spotlights

In het Havengebouw staat inter
active Quality Laboratory (iQLab).  
Het laboratorium is opgezet door  
Lucien Helstone en Rakesh Autar.  
iQLab is gespecialiseerd in het  
meten van minerale olie en afval
water afkomstig van platformen, 
die olie en gas produceren op 
de Noordzee. Lucien Helstone 
heeft  zich intensief bezigge
houden met het analyseren van  
watermonsters van platformen.  
Deze analyses werden tot voor  
kort met behulp van de Fourier 
Transform Infra Red spectrosco
pie uitgevoerd. Nu gebeurt dit 
door middel van gaschromato
grafie. Rakesh Autar heeft na zijn  
studie analytische proces en  
laboratoriuminstru men  tatie een 
eigen laboratoriuminforma tie ma  
 nagementsysteem ontwor pen en  
deze in de markt gepositioneerd. 
Lucien en Rakesh besloten on
langs hun krachten te bundelen 
en een eigen kwaliteitslabora
torium op te zetten. 

Kijk op www.rabobank.nl/nhn
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Lucien: “In eerste instantie gaan 
we ons richten op het analyseren 
van watermonsters afkomstig van 
offshore platformen. Hiervoor be
schikken wij over geavanceerde 
apparatuur om nauwkeurig het 
gehalte van minerale olie in dit 
afvalwater te kunnen vaststel
len”. Rakesh vult aan: “Op termijn 
willen wij onze dienstverlening 
graag uitbreiden met het ana
lyseren van bijvoorbeeld zware 
metalen of legionella in water.” 
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wenst iQLab veel succes toe.
De Zeker van Je Zaak Polis (ZeZa® 
polis) is een nieuw verzekerings
product van de Rabobank en 
Interpolis speciaal voor startende 
ondernemers en voor het MKB. 
Tijdens het adviesgesprek geeft 
de ondernemer aan welke risico’s 
van belang zijn om af te dekken. 
De ZeZa® polis heeft een zeer rui
me dekking en heeft bovendien 
een meegroeigarantie met alle 
voordelen voor de ondernemer.

Lucien Helstone (2e rechts) en Rakesh Autar (rechts) proosten op iQ-Lab met 
Irene Arnold en Musse Frai van Rabobank Noord-Holland Noord.


