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Commissie

Fenelab verzorgde

Commissie Onderwijs
en Arbeid oefent
invloed uit in nieuwe
SBB-structuur

Fenelab verzorgde
Nederlandse editie
van World
Accreditation Day

De Commissie Onderwijs en
Arbeid van Fenelab is
aangesloten bij de Landelijke
adviescommissie
Laboratoriumtechniek (LAL).
Samen met kenniscentrum PMLF
(kenniscentrum) werkt deze aan
de kwalificatiedossiers voor het
laboratoriumonderwijs.

Accreditatie is onmisbaar voor
het maatschappelijk vertrouwen
en dient zelfs in toenemende
mate als basis waarop
overheidstoezicht voortbouwt.
Het zal echter nooit kunnen
zorgen voor nul incidenten.
Daarom rust op iedereen die
erbij…
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Geen asbestdaken meer in 2024 – als het lukt
Dit voorjaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een
ontwerp-Besluit neergelegd met daarin een verbod op asbestdaken op 1
januari 2024. Met andere woorden, alle eigenaren die een asbesthoudend
dak hebben, dienen deze verwijderd te hebben op uiterlijk 1 januari
2024.
bekijken »

NEN brengt Fenelab-voorstel voor nieuwe
asbestnorm in procedure
In 2012 is voor het laatst de NEN 2990 aangepast, de norm voor
eindcontroles na asbestsanering en zo ongeveer de belangrijkste NEN
voor de geaccrediteerde asbestlabs. Maar sinds 2012 is er veel gebeurd.
De norm wordt dan ook herzien en Fenelab speelt daarbij nadrukkelijk
een rol.
bekijken »

NEN brengt Fenelabvoorstel voor nieuwe
asbestnorm in
procedure
Nieuwe opleiding van
start met ondersteuning
Fenelab
VNO-NCW: EZ moet zijn
deel van VSL-budget
blijven betalen

COLUMN

Angry Birds
geaccrediteerd?
Bij het zoeken van inspiratie
voor deze column – ik ga bijna
met
vakantie
en
mijn
‘schrijfdrive’ is wel eens groter
geweest – valt mijn oog op een
nieuwsbericht met de kop
‘Vogels hebben het slecht in
Nederland’. Ik heb gelijk een
flashback naar gisteren. Ik zit
lekker op mijn zonovergoten
balkon met een heerlijk koud
biertje. Zo hou ik de buurt een
beetje in de gaten. Gewoon
lekker mensen kijken, zoals we
allemaal wel eens doen.
Uit de sloot tegenover mij komt
een
lieve
moedereend
aangelopen met vier kleine
pulletjes
achter
zich
aan
huppelend. Mijn vaderhart gaat
harder kloppen en ik zit vol
vertedering te kijken naar die
kleine hummeltjes die achter
mamma aan lopen en net te
snel gaan voor hun kleine
pootjes.
Ineens komt er een grote zwarte
kauw aangevlogen. Die valt,
zonder
verdere
aanleiding,
mamma-eend aan en door die
afleiding ziet de kauw kans om
een van de pulletjes in zijn bek
te pakken en er mee weg te
vliegen. Even later zie ik nog net
dat, verderop in de straat, dat

Nieuwe opleiding van start met ondersteuning
Fenelab
De Commissie Onderwijs-Arbeid van Fenelab verwelkomt de oprichting
van een nieuwe MBO Elektronica, onder de vleugels van een door
Fenelab ondersteund CIV Smart Technology.
bekijken »

VNO-NCW: EZ moet zijn deel van VSL-budget
blijven betalen
Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich krachtig uitgesproken tegen
een bezuiniging op het Van Swindenlaboratorium (VSL). Het ministerie
van Economische Zaken wil 1,5 miljoen euro besparen, vijftien procent
van het budget.

lieve, kleine pulletje wordt
verorberd…
Vogels hebben het slecht in
Nederland? Ik zeg: daar hebben
ze het dan zelf naar gemaakt!
Ik zie alleen maar te veel duiven
op de Dam en te veel meeuwen
die op mijn auto schijten. Waar
komt deze algemene conclusie
vandaan?
Heeft
een
geaccrediteerd inspectiebureau
een enquête gehouden onder
een representatief deel van de
vogelpopulatie?
“Geachte
mevrouw Eend, heeft u het naar
uw zin in Nederland?”
Vogels hebben het slecht in
Nederland… vlieg toch op…
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Ben Afel

Fenelableden druk in de weer met update ISO
17025
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Op de ALV bleek dat Fenelableden zich op allerlei manieren inzetten bij
de update van de internationale norm ISO 17025.
bekijken »

www.fenelab.nl
Redactie
Adverteerders

Doorsturen
Afmelden

