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De volle agenda 

De volle agenda van 
de Technische 
Commissie Asbest

De TC Asbest beleeft drukke 
tijden. Recent heeft ze zich 
behoorlijk geroerd tijdens een 
workshop begin maart jl. over 
het Asbestdakenverbod 2024. 
Maar dat is maar een deel van 
wat er te melden is.
Een van de zaken die de TC 
Asbest bezighouden 
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Belangrijke 

Belangrijke 
bijeenkomst over 
Arbocatalogus en 
RI&E Laboratoria

Op 14 april organiseert Fenelab 
een ledenbijeenkomst over twee 
nieuwe hoofdstukken van de 
Arbocatalogus. De bijeenkomst 
is van bijzonder belang voor de 
sector. 
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Kalibra

Chemieloket operationeel

In december 2015 is het Chemieloket van start gegaan. Het is een van de 
acties uit het actieplan maatwerkaanpak regeldruk chemie, een actieplan 
dat is opgesteld door de overheid en branche-organisaties om de 
regeldruk voor bedrijven in de chemische sector te verminderen.
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Ontwikkelingen bij Fenelab-leden

De laboratoriummarkt is volop in beweging en ook de leden van Fenelab 
staan niet stil. In dit bericht kunt u een paar van die ontwikkelingen van 
onze leden lezen.

bekijken »

Wat kan IJ5Lab voor uw bedrijf en medewerkers 
betekenen?

Fenelab en zijn commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt werken samen met 
het IJ5Lab op Novio Tech Campus. In onderstaand artikel zet IJ5Lab 
uiteen welke betekenis deze samenwerking voor Fenelab-leden kan 
hebben. 

WIA: hoe ver gaat de 
zorgplicht van de 
werkgever?

Fenelab-commissie 
Onderwijs en Arbeid 
houdt nieuwe enquête

Sectorcommissie Agro 
Food verder onder 
voorzitterschap van 
Pieter Vos

COLUMN 

Nieuwe functionaliteit 
op de Fenelab-site 
voor leden

Een gekoesterde wens van de 
leden is onlangs in vervulling 
gegaan. Leden kunnen nu zelf 
documenten (Word, pdf, Excel, 
PPT) op het ledennet plaatsen 
en becommentariëren. 

Het ledennet van Fenelab 
bevindt zich in een gesloten deel 
van de website, bereikbaar via 
een gebruikersnaam en een 
wachtwoord te verlenen door 
het secretariaat van Fenelab.

Ook is het nu mogelijk om in 
voorkomende gevallen ‘een gast’ 
toegang te verlenen tot de 
vergaderstukken van een 
bepaalde commissie. Deze gast 
kan dan uitsluitend de stukken 
van die bepaalde commissie 
inzien, als ook 
becommentariëren.

Het verlenen van toegang loopt 
via het secretariaat.
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Fenelab-commissie Onderwijs en Arbeid houdt 
nieuwe enquête

De commissie Onderwijs en Arbeid bestaat uit enthousiaste leden die in 
beperkte tijd en met weinig middelen zoveel mogelijk waardevol werk 
willen verzetten. Om na te gaan of de leden nog steeds vinden dat de 
commissie de juiste dingen doen, vindt binnenkort een enquête plaats. 
De commissie zou het erg waarderen als zoveel mogelijk leden die 
invullen. 
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Sectorcommissie Agro Food verder onder 
voorzitterschap van Pieter Vos

De sectorcommissie Agro Food heeft een nieuwe voorzitter, Nutrilab-
directeur Pieter Vos. In oktober belegt de commissie een bijeenkomst 
over de praktische gevolgen van wijzigingen in ISO 17025 (eisen aan de 
competentie van test- en kalibratielaboratoria). 
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