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Nieuwsbrief

Najaarsbijeenkomst Fenelab Beleidscommissie Agro-Food
Op woensdag 18 september hield de Beleidscommissie Agro-Food van Fenelab haar najaarsbijeenkomst bij
Fenelab-lid Masterlab in Boxmeer. Na een kort woord van welkom door Peter Bom – General Manager van
Masterlab – verzorgde Henk Tolman, de voorzitter van de Beleidscommissie Agro-Food, de opening. In zijn
inleiding ging hij kort in op de rol en organisatie [...]
bekijken »

advertorial – Inkoopbesparingen binnen laboratoria

Verhoog het netto resultaat van uw laboratorium
zonder risico of investering!
Labinko is gespecialiseerd in de realisatie van inkoopbesparingstrajecten binnen laboratoria. Het besparingstraject
wordt in korte tijd structureel en projectmatig uitgevoerd en is voor u geheel risicoloos door het unieke No Cure No
Pay concept.
Het resultaat is een forse kostenbesparing (>25% besparing is mogelijk gebleken) hetgeen direct een significante
verhoging van uw winst betekent! Dit alles met behoud (of zelfs verbetering van) de kwaliteit van de gebruikte
middelen of diensten.
Vele laboratoria profiteren reeds van deze voordelen. Geïnteresseerd hoeveel dit voor u kan opleveren? Neemt u
dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak op maat:
info@labinko.nl – 06 – 11 72 52 94

Labinko

Asbest in de Tweede Kamer
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 12 september schriftelijk geantwoord op de
Kamervragen van het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) over het persbericht ‘Specialisten luiden noodklok over
misstanden in de asbestbranche’. In onderstaand artikel reageert drs. M.E. (Edwin) Zoontjes, secretaris
Technische Commissie Asbest van Fenelab. Neen, in het gebouw van de Tweede Kamer is [...]
bekijken »

‘Geaccrediteerd? Overal geaccepteerd!’
‘Geaccrediteerd? Overal geaccepteerd!’

Accreditatie is niet de enige maar wel de meest eenvoudige manier om aantoonbaar herleidbare meet-, inspectie-,
analyse- of kalibratieresultaten te verkrijgen. Accreditatie speelt in vele sectoren een belangrijke rol. Beoordeling
Een geaccrediteerde instelling wordt door de Raad voor Accreditatie (RvA) op alle hiervoor relevante aspecten
beoordeeld. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: competentie van [...]
bekijken »

Agro-Food bijeenkomst, foto-impressie
Op 18 september vond bij Megalab in Boxmeer een bijeenkomst van de Agro-Food sector van Fenelab plaats,
getiteld: Voedselfraude en voedselauthenticiteit. Hieronder ziet u een foto-impressie:
bekijken »

Invoering ISO/IEC 17020:2012
Op 1 maart 2012 is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17020 gepubliceerd. Het is de opvolger van ISO/IEC
17020:1998. Deze norm is met name belangrijk voor inspectie-instellingen. De overgangstermijn van 3 jaar eindigt
op 1 maart 2015. Marc van Berkel, kwaliteitsmanager KIWA, zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. Op de
website van ISO [...]
bekijken »

Kalibra behaalt RvA accreditatie voor cleanrooms
Kalibra heeft onlangs als eerste organisatie in Nederland een RvA accreditatie voor cleanrooms behaald. De
organisatie was al onderscheidend op gebied van kalibraties en RvA geaccrediteerde kalibraties on-site. Kalibra
voegt hier nu de RVA-accreditatie voor cleanrooms aan toe. Veel bedrijven die te werken met cleanrooms krijgen
te maken met nationale en internationale inspecties zoals GMP [...]
bekijken »

16de Fenelab Laboratoriumdag
Noteer vast in uw agenda: 16e Fenelab Laboratoriumdag woensdag 18 juni 2014 NLR (Nationaal Lucht en
Ruimtevaart laboratorium) in Emmeloord
bekijken »

Nieuwe beurs World of Technology & Science
Nieuwe beurs World of Technology & Science

Eind september 2014 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de eerste editie plaats van de beurs ‘World of Technology &
Science’. Het is een samenvoeging van de beurzen Het Instrument en Industrial Automation & Drives. ‘World of
Laboratory’ is een van de vier onderdelen op de beurs. Keten van technologie De beurs is een initiatief [...]
bekijken »

NEN/FENELAB Normalisatie Workshop
Op woensdag 30 oktober 2013 organiseert Fenelab in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut
(NEN) een workshop over normalisatie exclusief voor de leden van Fenelab. De volgende onderwerpen komen
o.a. in de workshop ter sprake: Nieuwe structuur ISO-managementsysteemnormen, Bepaling van
meetonzekerheid Verandert de waarde van accreditatie en het gebruik van normen? De workshop vindt plaats bij
[...]
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).

2013-10-02 - Algemeen Bestuur Fenelab
Secretariaat Fenelab
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-02 - TC Milieu
KWR, Nieuwegein
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-10 - SIKB-overleg, sectie Analyses
volgt
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-10 - Beleidscommissie Milieu
volgt
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-16 - Commissie PR
Telecon of Videocon
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-24 - TC Asbest
Fibrecount, Rotterdam ?
Klik hier voor meer informatie.

2013-10-25 - TC Asbest
Fibrecount, Rotterdam
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

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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