Klik hier als u de nieuwsbrief niet goed heeft ontvangen
Klik hier als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief

June 2014

Nieuwsbrief

Fenelab gaat samenwerking aan
Fenelab wil structureel gaan samenwerken met VOC, de vereniging van certificatieinstellingen. Bij wijze van proef
zal Fenelab ook samenwerking aangaan met een viertal kleine inspectiediensten uit de financiële wereld. Die proef
zal een jaar duren. Van aansluiting bij VNO-NCW is afgezien. Dit bleek op de algemene ledenvergadering, die
onderdeel uitmaakte van de 16e Fenelab Laboratoriumdag [...]
bekijken »

“Ophef over voedselveiligheid is een kans voor laboratoria”
“Ophef over voedselveiligheid is een kans voor laboratoria”

De ophef over de veiligheid en de authenticiteit van voedsel onderstreept de juistheid van de beslissing, vorig jaar
genomen, dat alle Fenelab-leden geaccrediteerd moeten zijn door de RvA. Ze onderstreept ook het belang van de
bijeenkomsten die de Beleidscommissie Agro-Food regelmatig belegt. Dat vindt Henk Tolman, bestuurslid van
Fenelab en voorzitter van de Fenelab Beleidscommissie [...]
bekijken »

Jan Basten neemt na elf jaar afscheid van Eurolab
Begin april nam Jan Basten na ruim elf jaar afscheid als bestuurslid van Eurolab. Binnen die organisatie vervulde
hij zoveel verschillende rollen dat meerdere mensen hem nu opvolgen. Hij neemt met pijn in het hart afscheid.
Maar hij kan terugzien op een uiterst vruchtbare loopbaan. Die loopbaan begon met een studie vastestoffysica aan
de TU [...]
bekijken »

TC Asbest steunt Instituut Asbestslachtoffers
TC Asbest steunt Instituut Asbestslachtoffers

De Technische Commissie Asbest heeft op 23 april in Deventer afscheid genomen van haar voorzitter Jan
Tempelman. De leden verblijdden hem met een donatie aan het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Udo Waltman

hield een gloedvolle toespraak waarin hij stilstond bij het feit dat Tempelman invloed heeft uitgeoefend in tal van
functies (voor TNO, als RvA-auditor en [...]
bekijken »

KDLL-ringonderzoeken naar Ducares
KDLL-ringonderzoeken naar Ducares

Vanaf de jaren tachtig organiseert het Productschap Diervoeder (PDV) ringonderzoeken voor landbouwkundige
laboratoria, beter bekend onder de naam Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria (KDLL). Met ingang van 1
januari 2014 zijn deze onderzoeken overgenomen door Ducares. Ducares benadrukt dat de betrokkenheid vanuit
het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en (semi)overheid in stand blijft. Het ringonderzoeksprogramma van
Ducares omvat analytisch-chemische, fysisch-chemische, [...]
bekijken »

World of Technology & Science 2014
De World of Technology & Science is opgedeeld in vier werelden, waaronder de World of Laboratory (de andere
drie zijn World of Automation, World of Motion & Drives en World of Electronics). De World of Laboratory toont
nieuwe technologie voor het laboratorium. De ruim 150 exposanten zijn te vinden in de hallen 7 en 8, [...]
bekijken »

Beeldverslag ‘Gezond werken met gevaarlijke stoffen’
In veel bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Hier moeten de risico’s voor werknemers grondig
geïnventariseerd, beoordeeld en beheerst worden. Een tijdrovend proces. Brancheorganisaties en bedrijven
zoeken naar generieke, slimme oplossingen. De Inspectie SZW biedt een platform om goede voorbeelden uit te
wisselen. Klik hier voor het beeldverslag van de bijeenkomst op 2 juni jongstleden [...]
bekijken »

Nieuw op de Fenelab-site
De Fenelab-site is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: Vraag en aanbod. Leden kunnen hier materiaal of
andere items op het ‘prikbord’ plakken. Stuur uw vraag of aanbod naar het Fenelab-secretariaat.
bekijken »

RvA en NVWA willen vergelijkbaarheid geaccrediteerde
voedsellaboratoria verbeteren
De Raad voor Accreditatie (RvA) verkent in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de
mogelijkheden om de vergelijkbaarheid en kwaliteit van geaccrediteerde commerciële voedsellaboratoria te
verbeteren. De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de
relevante nationale referentielaboratoria zullen daarbij worden betrokken. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van
EZ, [...]
bekijken »

CE-markering – nieuwe wetgevingskader
De EU heeft recent 9 nieuwe aanpakrichtlijnen in lijn gebracht met het nieuwe wetgevingskader. Het gaat vooral
om richtlijnen voor CE-markering. Leest u hier verder.
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).

2014-06-26 - Fenelab TC Milieu
Aqualysis, Zwolle
Klik hier voor meer informatie.

2014-06-26 - Commissie Public Relations
TELECON
Klik hier voor meer informatie.

2014-06-26 - TC Asbest
Search, Heeswijk
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Chemisch analist GC/HPLC
Chemisch analist levensmiddelen (nat-chemisch)
Chemisch analist levensmiddelen (GC-MS/LC-MS)
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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