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Terugblik Fenelab 
Live event 11 juni 
2020

Terugblik Labdag Live event 
Fenelab op 11 juni 2020.  De 
traditionele Labdag van Fenelab 
is bedoeld om met elkaar samen 
te komen en mee te kijken in 
elkaars lab. Voor 2020 stond er 
ook een mooi bezoek gepland 
aan VSL op 11 juni. Door de 
COVID-19 maatregelen is het 
niet mogelijk gebleken om bij 
elkaar […]
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Agenda 2020

Agenda: De ALV van Fenelab 
van 26 november wordt in 
plaats van de Inspiratiedag op 7 
oktober gehouden middels een 
MS Teams vergadering. Houdt u 
de website in de gaten voor 
meer informatie. WoTS: dit 
evenement is verzet naar het 
voorjaar van 2021. Zie de 
website voor meer informatie. 
30 jaar Eurolab: dit was op […]
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Laatste nieuwsbrief in deze stijl en nieuwe 
website www.fenelab.nl

Dit is de laatste keer dat u de Fenelab nieuwsbrief ontvangt in deze vorm 
en stijl. In het kader van Fenelab 2.0 is een nieuwe en moderne website 
samengesteld. Deze gaat op 29 juni a.s. live! Hier kunt u zien dat de look 
en feel (kleuren, logo) nog hetzelfde is, maar dat de indelingen verbeterd 
[…]

bekijken »

Nieuwe leden Ansaya en KWx stellen zich voor…

Deze organisaties hebben zich aangemeld voor lidmaatschap van de 
vereniging. Heel fijn! Het bestuur draagt KWx en Ansaya voor tijdens de 
eerstvolgende ALV van Fenelab op 7 oktober a.s. KWx stelt zich voor: 
KWx is opgericht in 2002 en maakt sinds 2015 onderdeel  uit van 
Hanzestrohm. KWx is specialist op het gebied van elektrotechnische 
meetinstrumenten […]
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ILAC: transitie naar ISO 17025:2017

Op het niveau van ILAC (de wereldorganisatie voor laboratoria en 
aanverwante instellingen) is een besluit genomen om ruimte te bieden 

Shaun Hagan

Uit de commissies: 
Sectorcommissie 
Bouw

Dit keer is de Sectorcommissie 
Bouw aan het woord. Shaun 
O’Hagan is al jarenlang 
voorzitter van deze Fenelab 
commissie. Shaun is werkzaam 
bij Fugro als Manager Testing 
Europe & Africa. Shaun neemt 
deel aan de Sectorcommissie 
Bouw, omdat de labs hier 
werken in de bouw en 
infrastructuur / civiel technische 
markt. In zijn vrije tijd […]
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aan organisaties om de transitie naar de ISO17025:2017 uit te stellen. De 
motivatie is de coronacrisis die de wereld teistert. Het ‘fatale’ moment 
voor die transitiedeadline is nu 1 september 2020 (om de laatste 
corrigerende […]
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Berichten uit de branche

PFAS Door COVID-19 lijken dit soort zaken ondergesneeuwd maar niets is 
minder waar. Relevant voor de labs zijn het meten op in een Tijdelijk 
Handelingskader vastgestelde grenswaarde op verzoek van de 
Rijksoverheid. Vanwege onrust bij veel bedrijven in de aannemerij en het 
grondverzet is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het 
Rijksbeleid terzake […]
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