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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 zij alles te weten over de beroepsmogelijkheden en
arbeidsperspectieven. Kijk [...]
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 »

IJ5lab: uw aanspreekpunt in het mbo en hbo
IJ5lab: uw aanspreekpunt in het mbo en hbo

Kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen om een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de
arbeidsmarkt en het bedrijfsleven te bevorderen. Een samenwerkingsverband dat relevant is voor Fenelab-leden is
IJ5lab: het is uw aanspreekpunt voor ontwikkelingen in het laboratoriumonderwijs op mbo- en hbo-niveau. Net als
in de wereld van de laboratoria, staat ook in het onderwijs [...]
bekijken »

Commissie Onderwijs en Arbeid zoekt nieuwe leden
Commissie Onderwijs en Arbeid zoekt nieuwe leden

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeid binnen de Fenelab-sectoren?
De Commissie Onderwijs en Arbeid verwelkomt graag nieuwe leden! De Commissie Onderwijs en Arbeid is het
platform voor kennisdeling over personeelsvraagstukken in geaccrediteerde laboratoria. De leden komen periodiek
samen om de ontwikkelingen met betrekking tot deze specialistische arbeidsmarkt te [...]
bekijken »

Fenelab twittert!
Fenelab heeft sinds kort een interne procedure om snel op actueel nieuws te reageren, namens de
geaccrediteerde leden. Hiermee kan Fenelab de meerwaarde van bekwame en geaccrediteerde laboratoria
prominent voor het voetlicht brengen. Twitter is een internetdienst waarbij gebruikers korte berichtjes publiceren
van maximaal 140 tekens. Per gebruiker wordt er een profiel aangemaakt, zoals bij [...]
bekijken »

Workshop over de revisie van ISO/IEC 17025
Workshop over de revisie van ISO/IEC 17025

Op 19 september hield de Fenelab-commissie Accreditatie, aansluitend op zijn reguliere vergadering, een
workshop over de voorgenomen revisie van de internationale standaard ISO/IEC 17025:2005. De workshop werd
gehouden bij ons gastvrije lid DARE! in Woerden. Zoals waarschijnlijk wel bekend, gaat het om de “Algemene
eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”. Voldoen aan deze [...]
bekijken »

Nieuwe versie van ISO 14001 komt dichterbij
Nieuwe versie van ISO 14001 komt dichterbij

Er is een nieuwe versie op komst van ISO 14001, de internationale milieunorm. Het ontwerp ervoor, de zogeheten
Draft International Standard, werd begin juli gepubliceerd. Tot 28 november hebben de ISO-leden – in Nederland is
dat NEN – de gelegenheid om hun stem te laten horen, waarna een Final Draft International Standard kan
verschijnen. De [...]
bekijken »

NEN ontwerpt nieuwe norm voor omgaan met calamiteiten
NEN ontwerpt nieuwe norm voor omgaan met calamiteiten

NEN heeft het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ gepubliceerd.
Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2014 online commentaar leveren. Het normontwerp bevat een
stappenplan met scenario’s. De huidige normen NEN 4000:2008 (Bedrijfshulpverlening) en NEN 8112:2010
(Leidraad voor ontruimingsplannen) worden ingetrokken op het moment dat NEN 8112 wordt gepubliceerd. Naar
verwachting zal dit in de eerste [...]
bekijken »

Handreiking Veilig werken met nanomaterialen
Handreiking Veilig werken met nanomaterialen

Nanomaterialen zijn geen science fiction meer, al zijn het nog vooral universitaire instellingen die ermee werken.
De risico’s voor de minstens 800 mensen die dat doen zijn echter nog niet goed bekend. Een chemische
verbinding op nanoschaal kan een ander effect hebben dan dezelfde verbinding normaliter heeft. Beschikbare
modellen voor risicobeoordeling spreken elkaar wat dit [...]
bekijken »

Prinsjesdag: overheid alert op nieuwe risico’s
Prinsjesdag: overheid alert op nieuwe risico’s

De begroting 2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beklemtoont dat bedrijven zelf verantwoordelijk
zijn voor risico’s die zij veroorzaken voor mens en milieu. Ze moeten zulke risico’s identificeren en beperken.
Tegelijkertijd is het voor de overheid zaak om alert te zijn bij de introductie van nieuwe stoffen in het milieu. Dit
geldt bijvoorbeeld [...]
bekijken »

Vleessector: minder ‘subjectief’ keuren, of hogere boetes?
Vleessector: minder ‘subjectief’ keuren, of hogere boetes?

Vleesverwerker VION wil dat er een nieuw systeem komt om de vleessector te controleren. Om het vertrouwen te
herstellen moeten keuringen openbaar zijn. Ook moeten ze gestandaardiseerd worden, om rapportages minder
‘subjectief’ te maken. Consumenten en de tussenhandel willen het vertrouwen herstellen door strenger toezicht en
hogere boetes. Dit bleek voor en tijdens de hoorzitting [...]
bekijken »

Kabinet: private financiering laboratoria van belang voor hun
publieke taken
Kabinet: private financiering laboratoria van belang voor hun publieke taken

De toepassing van marktwerking op instituten als KNMI, RIKILT, NFI en NVI brengt de uitvoering van hun wettelijke
kerntaken niet in het gedrang. Juist het tegendeel is het geval: private financiering is van belang voor
instandhouding van hun capaciteit om publieke taken uit te voeren. Dit antwoordde minister Opstelten op vragen
van de Tweede Kamerleden [...]
bekijken »

Noteer vast in uw agenda
Meldingsplicht voor laboratoria Najaarsbijeenkomst FenelabBeleidscommissie Agro-Food 22 oktober –
Wageningen
bekijken »

Topsector Chemie slaat brug tussen industrie en onderwijs
Lees hier het Persbericht Topsector Chemie slaat brug tussen industrie en onderwijs
bekijken »

C3 Inspireert
Lees hier de meest recente nieuwsbrief van C3
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).

2014-10-28 - Commissie Public Relations
TELECON
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Fulltime Teamleider dagdienst
Medewerker (m/v) Kwaliteit
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.

Colofon
De Fenelab Nieuwsbrief is een uitgave van Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria,
kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. De Fenelab Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt gratis
verspreid onder de abonnees.
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