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Rapport CE-

Rapport CEmarkering
Fenelab heeft onder haar leden
vele instellingen die testen en
metingen ten behoeve van de
CE-markering uitvoeren. Eind
januari verscheen een …

LabRisk

LabRisk
Eind 2016 is de Fenelab
Commissie Arbocatalogus samen
met een aantal geïnteresseerde
leden begonnen met het …
bekijken »
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Uit het bestuur
Uw bestuur heeft zich de afgelopen tijd weer ingespannen om voor uw
belangen op te komen. Zo is er een reactie geschreven op het …
bekijken »

11 april – Congres Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid: waarom, wat en hoe? Het congres biedt
handvatten om aan de slag te gaan om een wendbare organisatie te
creëren met vitale en betrokken …
bekijken »

In de schijnwerpers: Qlip
Op 26 januari 2017 is door Zijne Majesteit de Koning en door Jan
Bobbink, Algemeen Directeur van Qlip, het vernieuwde zuivellaboratorium
van Qlip in Zutphen geopend. Dit vond plaats in …
bekijken »

Belangrijke bijeenkomst voor agro-food -en
andere!- laboratoria over meldplicht en
meetonzekerheid
Op 18 mei is er een landelijke bijeenkomst voor alle agri-food laboratoria
van Fenelab. Belangrijkste onderwerp is hoe om te gaan met de
meldplicht voor laboratoria die overschrijdingen meten van …

COLUMN

De Hollandse Lente
Het is (eindelijk) weer die tijd
dat de natuur wakker wordt, de
dagen worden langer, de
temperatuur stijgt. En, na de
schoonmaak woede thuis, is de
lente dan toch echt in aantocht.
Zoals het de echte Hollander
met de paplepel is ingegoten,
worden de korte broeken en Tshirts bij de eerste zonnestraal
massaal uit de kast getrokken
en lijkt de recente griepepidemie
als sneeuw voor diezelfde zon te
verdwijnen. Elk jaar hetzelfde,
een paar dagen in korte
broeken, daarna toch nog even
winterweer en een direct
gerelateerde stijging van het
aantal ziektemeldingen.
Maar ja, wie neemt ons dat nou
kwalijk? De zon weer op je huid,
heerlijk warm. Het fluiten van de
vogels en frisse lucht. Tijd om
naar buiten te gaan! En toch
vind ik dat we te kort stilstaan
bij de lente in ons drukke leven.
De zomer en winter lijken toch
zwaarder te wegen dan de lente
en de herfst.
De lente is het begin van het
leven, de begin van het groene
jaargetijde en sinds een aantal
jaar ook de periode om de Sint
& Piet discussie voor dit jaar
weer te op te starten…’zucht’. In
vele opzichten …
bekijken »

Overige links
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EP-commissie over sjoemelsoftware: tijd om het
vertrouwen te herstellen

Use of reference
materials and the
estimation of
measurement
uncertainty

In april bespreekt het Europese Parlement welke maatregelen het nodig
acht tegen de sjoemelsoftware waarmee autofabrikanten (niet alleen
Volkswagen) de resultaten van emissietests manipuleerden.
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C3 inspireert: De
chemie hangt in de
lucht

HBR Pensioenmantel voor de leden van Fenelab
Dat er veel veranderingen zijn op het gebied van pensioen, dat hoeven
wij u niet meer uit te leggen. Van het verdwijnen van …
bekijken »
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