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UIT DE 

UIT DE 
COMMISSIES: 
Commissie Arbozaken

Aan het woord: Jan Kegelaer, 
voorzitter van de Commissie 
Arbozaken Mijn naam is Jan 
Kegelaer en ik ben werkzaam bij 
RPS Analyse. Veilig en gezond 
werken is een onderwerp dat mij 
na aan het hart ligt en daarom 
ben ik betrokken bij de 
Commissie Arbozaken binnen 
Fenelab. Naast mijn werk heb ik 
een gezin met […]
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Voorbereiding 

Voorbereiding 
Fenelab Inspiratiedag 
in volle gang!

Op 7 oktober 2020 organiseert 
Fenelab de tweede editie van de 
Fenelab Inspiratiedag. Na het 
succes van de eerste editie in de 
Mauritskazerne in Ede kon een 
vervolg niet uitblijven. Achter de 
schermen zijn we al druk bezig 
met de voorbereidingen. Over 
het programma en de sprekers 
informeren wij u in de komende 
weken, maar u […]

bekijken »

Leden van Fenelab krijgen korting op mantel 
cybercrimeverzekering

Cybercrime is aan de orde van de dag en neemt ernstige vormen aan. 
Het lijkt erop dat niemand gespaard wordt door de digitale criminelen. 
Fenelab heeft haar partner HBR Branche Verzekeringen B.V. gevraagd om 
een mantel te bouwen tegen cyber- en datacriminaliteit. HBR heeft 
uitgebreid onderzoek gedaan en dit heeft geresulteerd in een nieuwe 
mantel […]
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NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de 
bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor 
de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis 
opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 
moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra 
bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) 
monsterneming. NEN 7779:2018 ‘Milieu, voedingsmiddelen en 
diervoeders – Meetonzekerheid’ is […]
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Uit het bestuur maart 
2020:

Niet alleen heeft COVID-19 aan 
de deur geklopt, het is inmiddels 
ook ongevraagd naar binnen 
gekomen. En wel overal. Wij 
wensen iedereen die direct door 
dit virus geraakt is een 
voorspoedig herstel en heel veel 
sterkte als iemand getroffen is, 
die je niets anders dan goeds 
toewenst! Maar de aarde draait 
door en dat leidt […]
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Evenementen en 
bijeenkomsten in 
2020
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Afscheid van het gezicht van Fenelab

Op 22 januari vond in Woerden de Fenelab Nieuwjaarsborrel plaats. Na 
een korte toelichting op verleden, heden en toekomst van Fenelab door 
voorzitter Bernd Kroon, is het eerst tijd om samen …
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World of Laboratory toont nieuwste 
technologieën en innovaties

World of Laboratory toont nieuwste technologieën en innovaties De World 
of Technology & Science vindt plaats van 29 september tot en met 2 
oktober 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht. Deze technologiebeurs bestaat 
uit vijf werelden: World of Laboratory, World of Automation, World of 
Motion & Drives, World of Electronics en Industrial Processing.  Met circa 
[…]
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