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Accreditatie, 

Accreditatie, 
acceptatie en 
inspiratie

Op 9 oktober jongstleden 
organiseerde Fenelab de eerste 
Inspriratiedag. In de 
Mauritskazerne te Ede werden 
we verwelkomd door Fenelab-
voorzitter Bernd Kroon.
Hij wees de aanwezigen op het 
Fenelab-logo. Met de stip en …
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Profiel Roeland 

Profiel Roeland 
Nieuweboer: 
voorzitter Raad van 
Bestuur van de RvA

Roeland Nieuweboer startte in 
juni 2019 als voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de Raad 
voor Accreditatie. Op 9 oktober 
sluit hij de Fenelab-inspiratiedag 
af. “Ik ben benieuwd hoe de 
Fenelab-leden de waarde van 
accreditatie ervaren.”
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NENnovation Awards uitgereikt

Op 11 oktober werd World Standards Day gevierd door NEN samen met 
meer dan 400 relaties en klanten, in de Fokker Terminal in Den Haag. 
Daar zijn ook de NENnovation Awards uitgereikt …
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ISO publiceert begin 2020 nieuwe validatie- en 
verificatienorm ISO/IEC 17029

ISO publiceert begin 2020 de nieuwe validatie- en verificatienorm 
ISO/IEC 17029. Deze norm zal naar verwachting op termijn de huidige 
norm ISO 14065 vervangen bij het accrediteren van organisaties die …
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Onze eerste officiële donateur stelt zich graag aan 
u voor

Poly Temp Scientific, leverancier van hoogwaardige laboratorium 
apparatuur
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Uit het bestuur: 
Fenelab 2.0

Met de eerste Fenelab Inspiratie 
dag heeft het bestuur laten zien 
dat de transformatie binnen 
Fenelab nu echt zichtbaar begint 
te worden. Dank aan al degene 
die deze mooie dag hebben 
bijgewoond en tot de plezierige 
bijeenkomst hebben gemaakt! 
Voor degene die verstek 
moesten laten gaan, geen nood, 
op basis van 94% instemming 
om deze inspiratiedag ook 
volgend jaar te organiseren zal 
dat ook zeker gaan gebeuren! 

Fenelab 2.0
Even terug naar de verandering 
binnen Fenelab die in het 
voorjaar begon met de 
afronding van de overdracht van 
de secretariaatsvoering aan 
MiSa advies. Waarbij ik hierbij 
Edwin Zoontjes en Mirjam 
Kardol dank voor de bevlogen 
inzet waarmee zij deze transitie 
hebben geschouderd! De 
transformatie omvat meerdere 
aspecten en het daarmee 
gepaard gaande omdenken is 
nog zeker niet compleet. 
Administratief is een nieuwe 
aanpak geïmplementeerd om 
begroting en realisatie zowel 
financieel als ook taak-
inhoudelijk beter in zicht te 
hebben. Onze huidige website 
zal ook geheel nieuw vorm 
worden gegeven, zodat het voor 
U als lid gemakkelijker wordt 
geïnformeerd te blijven en 
betrokken te zijn bij …



Wat is en doet de FHI nou eigenlijk?

De oorsprong van FHI, federatie van technologiebranches ligt in 1956 als 
de heren Van Drunen en De Koning besluiten de coöperatieve vereniging 
“het instrument” …
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Overige links

RvA nieuwsbrief 
september 2019

Berichten Eurolab 
september 2019

Vacature 
bestuursfunctie NVCi
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