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Agro-Food verdiept zich in technologieën met toekomst
De beleidscommissie Agro-Food hield op 13 maart een bijeenkomst over “Analysemethoden en monstername in 

Food en Feed”. Daarmee werd voortgeborduurd op het thema van de vorige keer, voedselfraude en 

voedselveiligheid. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) verleende gastvrijheid en zorgde voor een uitstekende 

organisatie. Na het welkom door GD-directeur dr.ir. Jan Jansen stelde voorzitter Henk Tolman [...]

bekijken »

Carrièrepaden

Carrièrepaden

        Een van de doelstellingen van Fenelab is om scholieren/studenten te interesseren voor een loopbaan binnen 

de laboratorium branche en om ze, als ze eenmaal in de branche werkzaam zijn, ook voor deze branche te 

behouden. Zeker de nieuwe generaties medewerkers zullen continu bezig zijn om hun eigen carrièrepaden uit te 

stippelen. [...]

bekijken »

Uit het bestuur
Gerben Visser neemt voortouw bij PR  Gerben Visser, sinds kort bestuurslid van Fenelab, is voorzitter geworden 

van de commissie PR. In die hoedanigheid is hij de opvolger van John Nihot. Visser is naar eigen zeggen minder 

bekend bij lezers van deze nieuwsbrief dan het bedrijf waaraan hij verbonden is, Kalibra. Toen dat geboren werd 

(uit [...]
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Fenelab-bestuurders actief op Europees niveau

Fenelab-bestuurders actief op Europees niveau

Met de benoeming van drie Fenelab-bestuurders op posities binnen Eurolab is de internationale aanwezigheid van 

Fenelab opnieuw geborgd. Henk Tolman is lid geworden van de Technical Committee for Quality Assurance in 



Testing and Calibration (TC QA). Fenelab-bestuurder Wart Mandersloot maakte daar al deel van uit. Fenelab-

bestuurder Ruud Zantman is samen met Pieter van Breugel toegetreden [...]
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Digitale HACCP-tool voor veilige streekproducten
Bedrijven die streekproducten bereiden zijn net als andere voedselproducenten verplicht om te werken met een 

voedselveiligheidssysteem. Wegens hun schaalgrootte is het voor hen echter vaak lastig en kostbaar om volgens 

een volwaardig HACCP-systeem te werken. Sinds kort kunnen zij beschikken over een digitale tool waarmee ze 

hun eigen hygiënecode kunnen samenstellen. De ‘Hygiënecode voor Streekproducten’ [...]
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KNCV start netwerk voor kleine chemische bedrijven

KNCV start netwerk voor kleine chemische bedrijven

      De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) heeft een bedrijvennetwerk opgericht om 

zelfstandige ondernemers in de chemie en de life sciences te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.  Fenelab-leden 

zijn bij deze uitgenodigd  om de bedrijvendag te bezoeken die het nieuwe KNCV-netwerk op 27 maart organiseert. 

Het programma staat niet in het teken van chemie, [...]
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Nieuwe ledenservice: verzekeringen op maat
Fenelab beschikt sinds kort over een gloednieuwe service voor leden: een aantal mantelverzekeringen die niet 

alleen werkgevers- maar ook beroepsaansprakelijkheid dekken. De in totaal achttien mantelverzekeringen zijn op 

verzoek van Fenelab ontwikkeld door HBR Branche Verzekeringen BV. Wij zijn een gespecialiseerd 

assurantiekantoor dat al voor diverse andere brancheorganisaties in de technologische en ict-sector 

verzekeringsmantels verzorgt: [...]
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SIB-regeling voor kosteloos exportadvies in 2014 voortgezet

SIB-regeling voor kosteloos exportadvies in 2014 voortgezet

Liggen er kansen in het buitenland? Waar precies? En hoe benutten we die kansen? MKB-ondernemers die met 

dit soort vragen zitten, kunnen ook in 2014 een beroep doen op de SIB-regeling (de afkorting staat voor Starters 

International Business). In essentie gaat het om drie kosteloze coachinggesprekken met een ervaren expert. 

Daarbij worden alle relevante vragen [...]
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Amsterdam als living lab
Vanaf dit voorjaar huisvest de Nederlandse hoofdstad het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions 

(AMS). De TU Delft, Wageningen UR en het Amerikaanse MIT wonnen de ontwerpwedstrijd die de gemeente had 

uitgeschreven en werken momenteel hard aan het realiseren van het nieuwe instituut. Leest u hier verder.        

bekijken »

Eurolab Newsletter
  Please find the first EUROLAB Newsbriefing for this year informing you about EUROLAB plans for first quarter of 

2014 and further outlook. Eurolab Newsletter

bekijken »

Agenda

Een compleet overzicht van de activiteiten van Fenelab en haar commissies is te vinden op de kern van de 

Fenelab-site (alleen toegankelijk voor leden).

2014-04-03 - Commissie PR 

KALIBRA, Delft

Klik hier voor meer informatie.

2014-04-11 - TC Asbest 

RPS, Breda

Klik hier voor meer informatie.

2014-04-16 - SIKB-overleg sectie Analyses 

SGS, Culemborg

Klik hier voor meer informatie.

2014-04-16 - Fenelab Beleidscommissie Milieu 

SGS, Culemborg

Klik hier voor meer informatie.

2014-04-17 - Algemeen Bestuur Fenelab 

TELECON

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Kijk voor een compleet overzicht van de vacatures op de website.

Leden kunnen hun vacatures kosteloos op de Fenelab-site plaatsen! Kijk hier voor de mogelijkheden. 

Colofon

De Fenelab Nieuwsbrief is een uitgave van Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria, 

kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. De Fenelab Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt gratis 

verspreid onder de abonnees.
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