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Ruud Zantman 

Ruud Zantman neemt 
afscheid

Ruud Zantman, vicevoorzitter 
Fenelab en algemeen-directeur 
Synlab, heeft tijdens de 
algemene ledenvergadering op 
14 juni in Edam na acht jaar …
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Visie op 

Visie op 
asbestcertificatie

Momenteel wordt in politiek Den 
Haag nagedacht over het 
asbestcertificatiestelsel. De 
asbestlaboratoria aangesloten 
bij Fenelab, hebben hier …
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Labdag en ALV bij Stichting Waterproef in Edam

Op 14 juni vond alweer de 20e Laboratoriumdag plaats bij de Stichting 
Waterproef in Edam. De ontvangst was door directeur Janneke Ottens 
met een lekker gebakje. De dag startte met de …
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BlockChain, een status update

De afgelopen maanden verschijnen er meer en meer artikelen, in 
gerenommeerde kranten als het Financieel Dagblad of op de nieuwssite 
van Reuters met als rode draad dat de …
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In memoriam – dr. Cor de Ruiter

Op 14 mei 2018 overleed geheel onverwacht dr. Cor de Ruiter.
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Bernard Wientjes nieuwe voorzitter VNCI

De leden van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 
(VNCI) hebben op 12 juni jongstleden Bernard Wientjes benoemd …
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Uit het bestuur

Alles moet steeds veranderen, 
zodat alles hetzelfde kan blijven 
– andere woorden om het 
biologisch kernbegrip 
homeostase te duiden, ook van 
toepassing op organisaties.

Soms werkt dit principe niet, 
zoals bij het heengaan van een 
mens, die een partner, vriend, 
collega, familielid was. Dan zijn 
allen, die deel uitmaakten van 
dat leven, genoodzaakt ook 
grote veranderingen te 
accepteren, naast en 
tegelijkertijd met het verwerken 
van het verlies. We gedenken nu 
in het bijzonder het overlijden 
van Cor de Ruiter, die samen 
met zijn collega Peter zo veel 
voor Fenelab betekend heeft. 
Door de voortgaande 
samenwerking met 
LabQAcademy zal Cor’s bijdrage 
ook in de toekomst steeds een 
plaats blijven houden.

Soms werkt dit principe wel, 
zoals bij veranderende 
wetgeving, nieuwe 
technologische mogelijkheden of 
randvoorwaarden voor een 
organisatie, of bij noodzakelijke 
veranderingen van een bestuur. 

Naar binnen kijkend betekent 
dat voor Fenelab, dat het nieuw 
samengestelde bestuur (zie ook 
het verslag van de LabDag) 
inhoud geeft aan het 
secretariaat van de toekomst, de 
slagkracht versterkt door het 



Call for abstracts GAS Analysis 2019

De organisatie van GAS Analysis, een internationaal evenement voor de 
analyse van gassen, nodigt experts uit om hun onderzoeksresultaten …
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Nieuw laboratorium voor bodemonderzoek

Op het terrein van Aeres Hogeschool Dronten is 6 juni het Aeres 
Eijkelkamp Soil Research Lab geopend. Het brede aanbod aan …
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de manier waarop bedrijven persoonsgegevens 
verwerken veranderd door de nieuwe AVG …

bekijken »

Nieuw laboratorium duurder dan gepland

BAM Bouw en Techniek is in april 2018 in Veendam gestart met de bouw 
van het nieuwe laboratorium van waterschap Hunze en Aa’s. …
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ledenaantal te vergroten, door 
andere vormen van financiële 
bijdragen vinden. 

Naar buiten kijkend leidt dit tot 
het krachtig en transparant 
vertalen van de signalen vanuit 
de leden, sectoren en 
commissies naar inhoud voor 
gesprekken met relevante 
stakeholders bij overheden en 
andere organisaties, naast 
nationaal ook op het 
internationale toneel. 

Tot de essentie teruggebracht 
wil Fenelab door 
geconcentreerde inspanning 
zorgen dat …
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Overige links

Nieuws van Eurolab

Nieuws van het FHI

Nieuws van de NVCi

C3 nieuwsbrief juni

Nieuws van de RvA

Nieuws van het RIVM

Nieuws van de VNCI
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