
de branchevereniging voor  
geaccrediteerde laboratoria, 

kalibratie- en inspectie-instelingen in Nederland

Fenelab vertegenwoordigt al 20 jaar geaccrediteerde private en publieke 
bedrijven en instellingen die actief zijn binnen het vakgebied meten, 
testen, inspecteren en onderzoeken. Circa 80 procent van de private 
labs is aangesloten bij de vereniging. In totaal zijn circa 100 bedrijven 
en instellingen lid. Fenelab vertegenwoordigt ruim € 5,5 miljard omzet 
en biedt ruim 5.000 full time arbeidsplaatsen.

Fenelab maakt zich sterk voor de gemeenschappelijke belangen van 
de leden op het gebied van o.a. accreditatie, kalibratie, normering, 
onderwijs & arbeid, arbo, MVO en public relations. 

De verbindende 
formule

www.fenelab.nl



Fenelab vertegenwoordigt en behartigt 
op actieve wijze de belangen van de 
aangesloten leden in de ruimste zin 
van het woord. Daarbij wil Fenelab 
de positie van de Nederlandse 
geaccrediteerde laboratoria versterken, 
zowel nationaal als internationaal. 
Om dit te bewerkstelligen 
onderhoudt en initieert Fenelab als 
branchevereniging constructieve 
relaties met instituties, overheden 
en andere belanghebbenden op 
allerlei niveaus, binnen en buiten het 
vakgebied. Fenelab hanteert daarbij als 
uitgangspunt dat de intrinsieke waarde 
van de branche aanzienlijk is voor 
zowel het Nederlandse bedrijfsleven als 
de Nederlandse samenleving. 

Speelveld 
Het speelveld van Fenelab bestrijkt 
onder meer: 
 • Raad voor Accreditatie (RvA) Fenelab 
is vertegenwoordigd in zowel de 

Doelstelling 

Collectief verzekeren via  
‘De Mantel van Fenelab’ 
De belangrijkste zakelijke  
verzekeringen in een pakket:  
www.hbrbranche.nl/fenelab 

Kenniscentrum 
 • Toegang tot kennis en advies via tal 
van (beleids-) commissies 
 • Exclusieve toegang voor leden tot 
documentatie via de Fenelab-website

Activiteiten voor Fenelab leden 
 • Jaarlijkse Laboratoriumdag i.c.m. 
bedrijfsbezoek 

Voordelen van het Fenelab-lidmaatschap

Gebruikersraad van de RvA als in het 
Stakeholderpanel van de RvA; 
 • Het Nederlands Normalisatie-instituut 
(NEN). Fenelab bezet een zetel in de 
Raad van Advies van het NEN; 
 • Lokale en nationale autoriteiten op 
het gebied van handhaving, wetgeving 
en vergunningen 
Bijv. VNG, IPO, waterschappen, 
Rijkswaterstaat, ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA); 
 • Inspectie-instellingen, kalibratie-
instellingen en testlaboratoria; 
 • Afnemers en leveranciers FHI, FNLI, 
FND, ONRI, VEWIN, VKW, VOC, Unie 
van Waterschappen; 
 • Internationaal de Europese 
Commissie, Eurolab, ILAC, IAF, ISO/
IEC, CEN/CENELEC, EA, CEOC, 
EUROMET en EURACHEM. Fenelab 
bezet vier zetels in Eurolab-verband.

 • Commissiebijeenkomsten per sector  
en/of thema 

Samen sterk 
 • Met professionals in commissies ideeën 
en acties ontwikkelen in het belang van 
laboratoria. Op deze manier kunt u invloed 
uitoefenen en belangenbehartiging mede 
vormgeven. 
 • Fenelab zit als vertegenwoordiger van 
de laboratorium branche in diverse over-
leggen met belangrijke partijen om de 
belangen van de leden te behartigen.



Fenelab is sinds de oprichting in 
1998 uitgegroeid tot een actieve en 
toonaangevende branchevereniging in 
de laboratoriumsector. De organisatie 
van Fenelab bestaat uit een algemeen 
bestuur, een secretariaat en diverse 
vakinhoudelijke commissies. 

Fenelab onderscheidt 
vijf hoofdsectoren: 
 • Milieu; 
 • Agro-food; 
 • Asbest
 • Bouw; 
 • Elektro. 

Binnen iedere sector buigen 
vakdeskundigen zich inhoudelijk 
over technische aangelegenheden. 
In de beleidscommissies komen 
de meer bedrijfsmatige zaken aan 
de orde. 

Organisatie

Arbeidsmarkt 
 • Afstemming onderwijs- en opleidings-
behoeften en contact met onderwijs-
organisaties hierover 
 • Overleg met Stichting C3 
 (Communicatie Centrum Chemie) 
 • Coördinatie arbeidsmarktcommunicatie 
 • Overleg m.b.t. arbeidsvoorwaarden 
(Arbocatalogus) 

Communicatie 
 • Toegang tot kennis en advies via de 
Fenelab-website 
 • Vier maal per jaar nieuws uit de 
branche in uw mailbox via de Fenelab 
Nieuwsbrief 
 • Het laatste nieuws via Twitter 

Fenelab heeft algemene commissies 
die sectoroverschrijdende belangen 
behartigen op het gebied van: 
 • Accreditatie  
 • Public relations  
 • Arbo  
 •  Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen  
 • Onderwijs & arbeid 

www.fenelab.nl

 • Discussiëren via de Fenelab groep  
op LinkedIn 

Inspiratie 
 • Laat u door collega’s uit het werkveld 
vak inhoudelijk informeren en inspireren. 

En tot slot 
 • Fenelab vertegenwoordigt circa 80% 
van de private labs 
 • Circa honderd Nederlandse laboratoria 
zijn al lid van Fenelab 
 • Fenelab is de grootste branche-
vereniging in de sector 
 • Vanaf 1998 een betrouwbare 
 (gespreks)partner voor laboratoria



1. Fenelab is met twee zetels vertegen-
woordigd in de Gebruikersraad van de 
Raad voor Accreditatie (RvA) en voert 
op gezette tijden bilateraal overleg met 
de directie van de RvA. 

2. Fenelab biedt leden toegang tot een 
groot netwerk binnen de laboratorium-
sector en tot de chemische sector via 
het geassocieerd lidmaatschap van de 
VNCI. 

3. Fenelab Arbocatalogus. Eén arbo-
catalogus voor de gehele laboratorium-
sector. 

4. Fenelab leden kunnen gebruik 
 maken van een verzekeringsmantel via 
HBR verzekeringen. 

5. Fenelab is de enige representant van 
geaccrediteerde laboratoria, inspectie- 
en kalibratie instellingen in Nederland. 

10 redenen om lid te worden van Fenelab

Postadres Postbus 159, 4190 CD, GELDERMALSEN
Bezoekadres Rijksstraatweg 69, 4194 SK METEREN 
Telefoon 0345 - 47 13 95  E-mail info@fenelab.nl  Twitter @fenelab 
LinkedIn Group Fenelab  www.fenelab.nl

6. Fenelab is dé spreekbuis en 
belangen behartiger voor de leden, 
 zowel in Nederland als in Europa 
en heeft een krachtige stem rich-
ting ministeries en overkoepelende 
 organisaties. 

7. Fenelab en het Nederlands 
 Normalisatie-instituut (NEN) werken 
intensief samen, onder meer door 
deelname aan NEN-normalisatie-
commissies. Fenelab heeft als subsidie-
verstrekker medezeggenschap over 
NEN-activiteiten. 

8. Fenelab staat in nauw contact en 
voert overleg met de Stichting Infra-
structuur Kwaliteitsborging Bodem-
beheer (SIKB) over actuele thema’s. 

9. Fenelab volgt de internationale 
ontwikkelingen op de voet en voert 
overleg o.a. via EUROLAB aisbl. 
 Fenelab is lid van de Board of 
 Administrators (BoA), de Technical 
Committee for Quality Assurance in 
Testing and Calibration (TC QA), en de 
Joint  Technical Committee on Product 
Testing and Certification (JTC PTC) van 
EUROLAB. 

10. Fenelab organiseert per jaar 
diverse bijeenkomsten, seminars 
en bedrijfsbezoeken met actuele 
 onderwerpen.

Lid worden van Fenelab? 
Neem contact op met ons secretariaat.

www.fenelab.nl


