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Nieuwe eisen voor 

Nieuwe eisen voor 
laboratoria

De internationale norm met 
algemene eisen voor de 
bekwaamheid van beproevings- 
en kalibratielaboratoria, NEN-
EN-ISO/IEC 17025, wordt 
herzien. Zowel de ILAC 
(International Laboratory 
Accreditation Corporation) als 
Zuid-Afrika hebben hierom 
gevraagd.
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TTIP: zorgen om 

TTIP: zorgen om 
gevolgen voor 
Europese normen 
nemen toe

Het omstreden handelsakkoord 
TTIP is volgens de vakcentrale 
FNV een bedreiging voor de 
gezondheid van werknemers. 
Die waarschuwing deden twee 
topmensen van de FNV op 
zaterdag 28 maart in het AD.
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Fenelab ALV

Veel werkzaamheden van Fenelab spelen zich af in commissies waarin 
leden actief bijdragen aan het verenigingswerk. Op de Algemene 
Ledenvergadering, die op 15 januari plaatsvond bij Kiwa ExVision in 
Apeldoorn, kregen alle Fenelab-onderdelen de kans hun activiteiten te 
presenteren.

bekijken »

‘Uit het bestuur’

Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt, zal de Laboratoriumdag 2015 
plaatsvinden op dinsdag 9 juni a.s., vanaf 10.30 uur, ten kantore van het 
NEN (eerste helft van het programma) en van ons lid VSL (tweede deel 
van het programma), te Delft.
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Interessante links

Hieronder een aantal berichten van C3 en Eurolab die wij graag aan u 
door willen geven.
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COLUMN 

Code Regenboog

Vandaag weer een heerlijke 
improductieve dag gehad. Het 
KNMI gaf code rood af en 
adviseerde om thuis te blijven. 
Dus als brave Hollander bel je 
naar kantoor en meld je dat je 
door overmacht vandaag thuis 
blijft. Je hebt net je lekker thuis 
gezette koffie ingeschonken en 
bent onderuit op de bank aan de 
krant begonnen als je 
leidinggevende belt met de 
mededeling dat code rood is 
ingetrokken en of je de 
bespreking van 9.00 uur nog 
haalt!

Hoe vaak heeft het KNMI een 
code al ingetrokken nadat er 
overal paniek is ontstaan? De NS 
pakt deze berichtgeving gelijk 
aan om de dienstregeling aan te 
passen met minder treinen. 
Feitelijk zorgen ze er zo voor dat 
er minder treinen te laat kunnen 
zijn, wat weer resulteert in een 
hoge bonus voor de 
directieleden. Lang leven de NS 
en de politiek……
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Wist u ?

Wist u dat op de pagina ‘documenten’ op het ledendeel van de Fenelab-
website regelmatig documenten geplaatst worden die voor u van belang 
kunnen zijn?
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