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U kunt zich nog aanmelden voor het Fenelab seminar:

Van forensische pathologie naar het lab van de toekomst...

op 26 september. 

Commissie MVO voortvarend aan de slag
De kop is eraf. Begin juni heeft de nieuwe Fenelab-commissie MVO (Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen) voor het eerst vergaderd. Onder leiding van voorzitter Roel Otten kwamen 19 leden bijeen bij 

Ingenieursbureau Search in Heeswijk. De commissie is voortvarend gestart en ... bekijken »

Wisseling van de wacht
Paul Hesselink heeft tijdens de laatste ALV de voorzittershamer overgedragen aan René Dijkstra. De nieuwe 

voorzitter vuurt hier acht vragen af aan de vertrekkende voorzitter.Paul eerst even terugkijken, hoe lang ben je 

voorzitter van Fenelab geweest?Ik weet ... bekijken »

Drinkwaterbedrijven strijden voor behoud kwaliteit drinkwater
De Europese Commissie beoordeelt opnieuw de Richtlijn prioritaire stoffen, die een goede waterkwaliteit van 

de Europese rivieren wil bevorderen. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, stelt Arjen Frentz van VEWIN, de 

Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. ‘Primaire taak is voorkomen ... bekijken »

Wijzigingen situatie voor bouw laboratoria vragen Europese 
aandacht
De beleidscommissie Bouw vestigt de aandacht bij Eurolab naar aanleiding van de introductie van de 

European Construction Product Directive (89/106/EEC-CPD) via een memo gericht aan de Eurolab Board of 

Administrators op de wijzigingen die dit voor bouw ... bekijken »



Het laboratorium als ‘career move’
Onze vicevoorzitter, tevens voorzitter van de Fenelab Commissie Onderwijs & Arbeid, is gevraagd het 

voorwoord te schrijven in de carrièregids, die ieder jaar uitkomt t.g.v. het Lab Career Event in Amsterdam RAI, 

22 november. Het Lab Career Event ... bekijken »

LabDag 2013
Met veel genoegen meldt het secretariaat van Fenelab dat de LabDag volgend jaar bij Fenelab-lid HEINEKEN te 

Zoeterwoude zal plaatsvinden.De Labdag wordt zoals gebruikelijk vooraf gegaan door de Algemene 

Ledenvergadering van Fenelab.Noteert u de datum alvast in ... 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).

2012-10-03 - Commissie Accreditatie 

DARE!!, Woerden

Klik hier voor meer informatie.

2012-10-04 - Algemeen Bestuur Fenelab 

Secretariaat Fenelab, Den Haag

Klik hier voor meer informatie.

2012-10-04 - Commissie MVO 

KOAC-NPC, Vught

Klik hier voor meer informatie.

2012-10-10 - EURACHEM Workshop on key challenges in internal quality control 

BAM, Berlin

Klik hier voor meer informatie.

2012-10-10 - Beleidscommissie Agro-Food 

nog niet bekend

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Teamleider Kaas & Ondersteuning (m/v)

Analytisch hoofdmedewerker (m/v)

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 6x per jaar en wordt gratis 



verspreid onder de abonnees.
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