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Bernd Kroon

Bernd Kroon nieuwe
voorzitter Fenelab
Sinds de algemene
ledenvergadering op 15 juni
heeft Fenelab een nieuwe
voorzitter. René Dijkstra heeft
de voorzittershamer
overgedragen aan Bernd Kroon,
directeur van …
bekijken »

Fenelab-leden uit

Fenelab-leden uit
agro-food bepalen
hun opstelling inzake
NVWA-eisen
Meer dan vijftig
vertegenwoordigers van agrofoodlabs die zijn aangesloten bij
Fenelab spraken op 18 mei
rechtstreeks met …
bekijken »

ALV Fenelab: zon, bloemen en water
Op donderdag 15 juni vond de Fenelab Algemene Ledenvergadering
plaats met aansluitend de 19de Fenelab Laboratoriumdag. …
bekijken »

Centraal examineren door asbestlaboratoria
Fenelab wegens succes verlengd
Wegens succes heeft de TC Asbest van Fenelab besloten om de centrale
examinering van Eindbeoordelaars na asbestsanering te verlengen en uit
te breiden. …
bekijken »

Ook een laboratorium kan ruimte maken voor een
Wajonger
Fenelab waardeert het als werkgevers een plaats inruimen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat trouwens een …
bekijken »

Nieuwe NVWA-topman
In de schijnwerpers:
Kiwa Inspection &
Testing
Veranderingen bij de
Pensioenen van
Centraal Beheer

COLUMN

Tasty Change
Management
In vele bedrijven is Change
Management al jaren een hot
item. Veel geld wordt er besteed
aan externe trainingen, uitjes
om teamwork te verbeteren en
feestjes waar – ondanks de paar
medewerkers die te diep in het
glaasje hebben gekeken – toch
een saamhorigheidsgevoel
ontstaat.
Verandering staat centraal in de
hectische wereld waar wij op dit
moment in leven. Alles
verandert, dat is niets nieuws,
maar de snelheid waarmee dit
nu plaatsvindt maakt elke
verandering speciaal.
In mijn loopbaan heb ik vele
grote verandertrajecten mogen
meemaken en zelfs mogen
leiden. Stuk voor stuk unieke
ervaringen waarbij ik elke keer
weer meer geleerd heb over
mezelf en over anderen.
Met alle ervaringen en plezier
begon ik enkele weken geleden
aan een schijnbaar klein en
gemakkelijk veranderproces.
Ons geliefde koffiezetapparaat
had besloten dat hij genoeg
zwart goud had geleverd en dat
het tijd was om met pensioen te
gaan. Het was tijd om een
nieuw koffiezetapparaat aan te
schaffen. Een kleine en vrij
simpele verandering……helaas

Fenelab introduceert LabRisk
Op 1 juni jongstleden introduceerde Fenelab LabRisk: hét enige brancheerkende RI&E instrument voor de laboratorium- en kalibratiesector.
LabRisk is ontwikkeld in nauwe …

bleek het koffiedik kijken te zijn.
Het bleek het moeilijkste en …
bekijken »
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Overige links

Minicongres Duurzame Inzetbaarheid
Op 11 april heeft de commissie Onderwijs & Arbeid van Fenelab in
samenwerking met experts van AWVN een succesvol …

EUROLAB General
Assembly 3-4 mei
Impressie LabSafety
2017
18th International
Metrology Congress –
18-21 sept 2017
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C3 nieuwsbrief 2017
mei

CEN start normalisatietraject
voedselauthenticiteit

NEN Milieumail nr. 3

Rundvlees of paardenvlees? Over die vraag barstte nog niet zo lang
geleden een schandaal los. Qua voedselveiligheid maakte het niet …

Al lid van de Fenelab
LinkedIn groep?
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10e Wereld Accreditatie dag: 9 juni 2017
Het thema voor dit jaar was: ‘Delivering confidence in construction and
the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de …
bekijken »
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