
COMMISSIE 

ONDERWIJS en ARBEIDSMARKT

parallelsessie Inspiratie dag 4 oktober 2022



Waar staan we? 

Vindt u dat Fenelab iets zou moeten betekenen op de volgende terreinen? (2020/2021, respons 25%)



Waar staan we? 

Krijgt u uw vacatures gemakkelijk ingevuld? Maakt u zich zorgen over de instroom van nieuw talent in 
de laboratoriumsector?  



Doel Commissie

Het belang van Onderwijs en de aansluiting met onze branche 

benadrukken en verbeteren. 

Wat concreet resulteert in een ‘vollere vijver medewerkers’, die qua 

kennis en kunde beter afgestemd zijn op de praktijk.



Aanpak Commissie (1): 

✓ We focussen ons op Onderwijs. We verwachten hier een betere beïnvloeding, ook is de urgentie groter dan 
Arbeidsmarkt (laten we voor nu rusten, kent meer financieel gedreven aspecten). Focus geeft power!

✓ Fenelab is bekend bij alle relevante onderwijsinstanties! 

✓ We brengen meer ‘schwung’ in de relatie(s) tussen het onderwijs en de Nederlandse laboratoria (branche).

✓ We gaan Boeien & Binden van (jonge) mensen en beginnen op de middelbare scholen, daar waar de 
specifieke studierichtingen worden gekozen. Verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de leden.

✓ We verhogen de zichtbaarheid van onze branche bij jongeren en zoeken daarbij aansluiting met de nieuwe 
generatie (hoe kijkt men aan tegen de labwereld en hoe buigen we eventueel een bepaald beeld?).

✓ We verbeteren ons imago. Het doet er toe om in onze branche te werken. Grote maatschappelijke 
vraagstukken en oplossingen beginnen bij goede en betrouwbare meetgegevens! 

✓ We richten ons op MBO, HBO en zij-instromers. 



Aanpak Commissie (2): 

✓ We realiseren een grotere vijver met potentiële medewerkers.

✓ We werken aan een betere afstemming tussen het onderwijs en de praktijk van de 
laboratoria 

✓ We gaan ervoor zorgen ervoor dat er veel ambassadeurs voor onze branche komen.

✓ We werken mee met het curriculum, vooral op het gebied van normen, ISO, 
kwaliteitsaspecten. 

✓ We hebben Facts & Figures van onze branche nodig als fundament voor het leggen van 
contacten (o.a. aantal labs, aantal medewerkers, opleidingsniveau, totale omzet, 
leeftijdsopbouw, R&D-budget).

✓ We realiseren ons dat inbedding in het juiste netwerk c.q. vertegenwoordigingen 
essentieel is. 







Eerste (wilde) 
ideeën
➢ Bedrijven meeloop-dag voor (middelbare)scholieren n.a.v. 

hun maatschappelijke stages

➢ Dag van de Chemie met specifieke aandacht voor kinderen 
en zij-instromers

➢ Openscholieren dag (als onderdeel van een eventuele Dag 
van de Laboratoria)

➢ Lesmateriaal of een lespakket ontwikkelen

➢ Blogs, promotiefilmpjes maken om imago te boosten een 
de taal te spreken van de scholieren/studenten

➢ Gastlessen

➢ Beurzen, vak- en onderwijsgericht

➢ ……



VERVOLG

• Toelichting en verrijken zienswijze op de Fenelab Inspiratie dag 

• Opstellen Meerjarenplan (biennium, 2 jaar): prioriteren, budgetteren en uitrollen. Dus aan de slag ! 

• Commissie komt 4x/jaar bijeen (2x fysiek en 2x digitaal)

• Op 10 november van 14.00 uur tot 15.00 uur is de volgende (online) Commissievergadering.

Meedenken en meewerken? Wees welkom!


