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COLUMN: De Transformers missen landing op komeet!
COLUMN: De Transformers missen landing op komeet!

December, de maand van het kinderfeest, lekker eten en gezelligheid. Of…. Dat was het ooit. Het kinderfeest heeft
een klap gekregen, het lekkere eten is nog maar de vraag met de recente uitbraak van de vogelgriep, en met alle
narigheid in de wereld is de gezelligheid nou ook niet echt aanwezig. Dan maar speuren naar [...]
bekijken »

Fenelab-leden betrokken bij nieuwe grenswaarden asbest
Fenelab-leden betrokken bij nieuwe grenswaarden asbest

De grenswaarden voor chrysotiel, een asbestsoort, zijn deze zomer verscherpt. Voordat dit ook met de
grenswaarden voor amfibool gebeurt, overlegt de minister nog met de asbestbranche. Bij dit overleg zijn ook
Fenelab-leden betrokken. Sinds 1 juli dit jaar is het Arbobesluit aangepast voor wat betreft de grenswaarde voor de
blootstelling aan chrysotielvezels. Die waarde ging [...]
bekijken »

RIVM aangewezen als landelijk voorlichter over ebola
RIVM aangewezen als landelijk voorlichter over ebola

Sinds 20 oktober heeft het RIVM een Ebola-informatielijn. Mensen met vragen of zorgen kunnen het gratis
nummer 0880-0480 bellen. Deze service komt naast de dagelijkse informatieverzorging over dit onderwerp via
rivm.nl Volgens minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is een uitbraak van ebola in ons land
onwaarschijnlijk. Toch zijn er afspraken gemaakt over wie er [...]
bekijken »

Oplossing voor internationale verschillen in uitleg ‘conformiteit’
Oplossing voor internationale verschillen in uitleg ‘conformiteit’

Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. De laatste jaren bieden ook Fenelab-leden hun
diensten meer en meer over de grens aan. Daarbij doen zich verschillen in terminologie en aanpak voor. De
technische commissie Milieu heeft een oplossing ontwikkeld. Een van de voordelen die accreditatie biedt, of zou
moeten bieden, is transparantie voor de afnemer dat [...]
bekijken »

Beleidscommissie Agro-Food behandelt vragen omtrent
meldingsplicht
Een NVWA-brief over de meldingsplicht voor laboratoria die diervoeders onderzoeken heeft bij Feneleb-leden
vragen opgeroepen. Met hulp van diverse gasten werden die vragen behandeld op de najaarsbijeenkomst van
Beleidscommissie Agro-Food. Nog dit jaar krijgt de discussie een vervolg. De bijeenkomst vond op 22 oktober
plaats bij Fenelab-lid BLGG AgroXpertus in Wageningen. Na een beknopte presentatie [...]
bekijken »

Schippers verlaat zich op NVWA
Schippers verlaat zich op NVWA

Minister Schippers (VWS) is niet van plan een wettelijke grens in te stellen voor het aantal bacteriën dat mag
voorkomen op vlees. Ook een verbod op import van (besmette) kweekvis gaat haar te ver. In beide gevallen
reageerde de minister op onderzoek van Wakker Dier. Het eerste betrof barbecuevlees. Op 80 procent van de
kipproducten [...]
bekijken »

De Commissie Onderwijs & Arbeid vraagt uw input
Binnenkort zal u gevraagd worden een korte (tien vragen) enquête van de Fenelab Commissie Onderwijs & Arbeid
in te vullen. De commissie wil u graag betrekken bij haar werkzaamheden en vragen op welke onderwerpen zij
zich voor u zal storten in 2015. Denkt u er vast over na?
bekijken »

Workshop TC Asbest groot succes
Workshop TC Asbest groot succes

Op 24 november hebben de leden van de TC Asbest voor het eerst een workshop georganiseerd. Onder de circa
veertig aanwezigen waren ook publieke en private opdrachtgevers, deskundigen van buiten Fenelab, en
branchevertegenwoordigers. De middag stond onder leiding van Fenelab-bestuurder Hans van der Wart. Het doel
ervan was om te presenteren wat er aan de [...]
bekijken »

Minister Asscher (SZW) wil fraude met certificatie de pas afsnijden
Minister Asscher (SZW) wil fraude met certificatie de pas afsnijden

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt dat certificatieprocedures zodanig moeten worden
aangepast dat werkzaamheden waarvoor het certificaat is ingetrokken niet onder een andere handelsnaam
kunnen worden voortgezet. Zo nodig zal hij de wet hiervoor wijzigen. De minister zei dit in antwoord op schriftelijke
vragen die Kamerleden van Pvda en SP hadden gesteld na berichten [...]
bekijken »

Kamerlid waarschuwt tegen uitbesteding forensisch onderzoek NFI
Kamerlid waarschuwt tegen uitbesteding forensisch onderzoek NFI

Michiel van Nispen, lid van de SP-fractie in deTweede Kamer, heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie)
vragen gesteld over een bezuiniging van 6 miljoen euro bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het NFI wil
de bezuiniging doorvoeren door zeventig van de 550 banen te schrappen. Omdat het volgens Van Nispen nu al
capaciteit tekort komt, [...]
bekijken »

RIVM verweert zich tegen methodologische kritiek
RIVM verweert zich tegen methodologische kritiek

Het RIVM verweert zich via de site van het tv-programma Dossier EenVandaag uitvoerig tegen methodologische
kritiek die in dat programma is geuit. Het betreft onderzoek dat het RIVM in 2011 heeft ingesteld naar blootstelling
van Defensiepersoneel aan PX-10. PX-10 is een olie voor het reinigen van wapens en ander materieel. Vanaf de
jaren zestig tot [...]
bekijken »

C3 Inspireert – Boordevol nieuwe proeven
Klikt u hier voor de nieuwsbrief.

bekijken »

Cumela voorziet problemen met nieuw accreditatieprogramma
dierlijke mest
Per 1 januari 2015 wordt een nieuw analyseprotocol dierlijke mest (AP05) voor de laboratoria van kracht. Naast
aanpassingen op laboratoriumtechnisch gebied, worden er ook scherper eisen gesteld aan de in behandeling te
nemen mestmonsters. Als een mestmonster bij een laboratorium binnenkomt moet het laboratorium het monster
controleren. Duidelijk moet zijn dat het monster niet geopend [...]
bekijken »

Lab Experience Days
Lab Experience Days

Ook dit jaar doen er weer Fenelableden – RIKILT en Vitens – mee aan de Lab Experience Days. De Lab
Experience Days (LEDs) zijn begonnen in 2011. Tijdens een LED ervaren middelbare scholieren hoe het is om in
een laboratorium te werken én ouders komen alles te weten over de beroepsmogelijkheden en
arbeidsperspectieven. Kijk voor [...]
bekijken »

Een lekkere BBQ of toch liever een bedrijfsbrandje?
Een lekkere BBQ of toch liever een bedrijfsbrandje?

Heerlijk weer, de temperatuur bereikt nazomerse waarden… tijd om nog een keertje lekker te gaan barbecuen!
Maar in deze wereld van gezondheidsfreaks is er natuurlijk weer wat negatiefs over BBQ’s te melden.
Onderzoekers in de VS hebben al enige tijd geleden geconstateerd dat snel dichtgeschroeid rood vlees de kans op
kanker met 60 procent verhoogt. [...]
bekijken »

Agenda
Een compleet overzicht van de activiteiten van Fenelab en haar commissies is te vinden op de kern van de
Fenelab-site (alleen toegankelijk voor leden).

2014-12-01 - Commissie Onderwijs en Arbeid
ALcontrol, Hoogvliet
Klik hier voor meer informatie.

2014-12-10 - Beleidscommissie Elektro
DARE!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2014-12-11 - TC Asbest
Misa Advies, Meteren
Klik hier voor meer informatie.

2014-12-16 - Commissie Public Relations
Masterlab, Putten
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Relatiebeheerder RvA
RELATIEBEHEERDER
TEAMLEIDER MEDISCHE LABORATORIA
Kijk voor een compleet overzicht van de vacatures op de website.
Leden kunnen hun vacatures kosteloos op de Fenelab-site plaatsen! Kijk hier voor de mogelijkheden.
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verspreid onder de abonnees.
Redactie
Adverteerders
Doorsturen
Afmelden

