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Fenelab-voorzitter 

Fenelab-voorzitter 
Dijkstra: treed op 
tegen ontoelaatbaar 
“optimaliseren”

Zichzelf respecterende 
laboratoria testen producten 
tegen een normatief document. 
Hierin is opgenomen wat de 
omgevingscondities zijn en dat 
het product in …
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RvA woont 

RvA woont 
onaangekondigd 
eindbeoordelingen na 
asbestsanering bij

Sinds 1 september woont de 
Raad voor Accreditatie op 
onaangekondigde basis 
eindbeoordelingen bij die 
laboratoria uitvoeren om vast te 
stellen of asbestlocaties naar 
behoren gesaneerd zijn en …
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Kalibra

Start nieuwbouw gezamenlijk laboratorium 
RIVM en CBG uitgesteld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) werken samen aan een nieuw 
laboratorium in het Utrecht Science Park. Het ontwerp is er, maar het 
voldoet nog niet aan trillingseisen die voor laboratoria …
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Europese Commissie zet nieuwe stap naar nieuwe 
grenswaarden

De Europese Commissie heeft de procedure in gang gezet om 13 nieuwe 
of aangepaste grenswaarden op te nemen in de lijst die hoort bij Richtlijn 
2004/37/EC voor kankerverwekkende en mutagene stoffen (de “CMD-
richtlijn”).Vakbonden en politici uit tal van landen …
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Aankondiging: How to 
ensure product safety in 
a global market?

Aankondiging: 
Kalibreren & Kwaliteit 
X-pedition

Aankondiging: 
Najaarsbijeenkomst 
Fenelab 
Sectorcommissie Agro-
Food

COLUMN 

Duurzame 
Duurzaamheid

Ja hoor, daar gaan we weer! 
Laten we het deze keer 
duurzaamheid noemen, als in 
‘duurzame energie’ of ‘duurzame 
inzetbaarheid van 
medewerkers’… Maakt niet uit 
hoe we het noemen, maar laten 
we wel afspreken dat we als 
kudde dieren weer hard achter 
elkaar aan gaan lopen om hierin 
de eersten en de besten te zijn!

Een ‘nieuwe’ hype*, mooi 
verwoord en niemand zal het er 
mee oneens zijn. Ik vraag me af 
waarom veel van deze hypes na 
een tijd weer terugkomen met 
een andere vorm en 
bewoording. Is het omdat de 
mensheid ervan houdt om 
dingen keer op keer te 
herhalen? Is het een 
generatieding, waarbij de oude 
generatie kennis niet doorgeeft 
waardoor de jongere generatie 
het wederom moet gaan 
uitzoeken?
Ik ben nog niet op een leeftijd 
om de oorzaak te kunnen 
bepalen, maar ik kan wel uit 
ervaring spreken dat er vele 
hypes uit de oude doos worden 
gehaald en worden hergebruikt. 
Wat marketing erover heen 



Fenelab verwelkomt Centraal Laboratorium voor 
Pluimvee

De afgelopen periode mocht Fenelab een nieuw lid verwelkomen. Het is 
CLVP Animal Health Research, ofwel het Centraal Laboratorium voor 
Pluimvee. Het in Hardenberg gevestigde laboratorium telt 28 
medewerkers en bestaat sinds 1997. Het CLVP doet …

bekijken »

Fenelab Publicatie-archief

Kijkt u wel eens in het publicatie-archief van Fenelab?
Met alle gepubliceerde nieuwsbrieven op een rij, flyers over de 
verschillende Fenelab-onderdelen, informatievideo’s en leeswijzers.
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gieten en daar hebben we een 
gloednieuwe hype!

Zoals het de hype betaamt, is 
het nu ook weer een 
toegankelijk onderwerp: 
duurzaamheid. Wie wil er nou 
niet oud worden? Wie wil er niet 
dat de aarde goed wordt 
achtergelaten voor de komende 
generaties? Maar wat is nu 
daadwerkelijk het plan, de actie, 
de dingen die we morgen anders 
gaan doen? Begrijp me niet 
verkeerd, ik ben er niet tegen, 
maar laten we stoppen met …
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