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Bob Van Doorsselaere
zit commissie
Accreditatie voor

Tevredenheid leden
over koers Fenelab
gestegen

De Fenelab-commissie
Accreditatie heeft een nieuwe
voorzitter, Bob Van
Doorsselaere. De afgelopen
anderhalf jaar werd …

Uit alles blijkt dat er voldoende
interesse is voor de activiteiten
die Fenelab ontplooit. Maar zijn
de leden ook tevreden? De
enquête die …
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Nog geen zicht op nieuwe aanpak voor
bescherming kwaliteit drinkwater
Een van de gevolgen van de lange duur van de kabinetsformatie is dat
het vertraging zal brengen in de komst van een nieuw Bestuursakkoord
Water. Zo’n akkoord is nodig om …
bekijken »

De ene kilo is de andere niet
In mei 2019 krijgt de wereld een nieuwe kilo. Dat meldde de Volkskrant,
na een recent besluit van internationale experts. Het standaardgewicht …
bekijken »

Fipronil-crisis moet voor laboratoria een
waarschuwing zijn
De eierencrisis heeft misschien geen rechtstreekse gevolgen voor
gecertificeerde laboratoria, maar …
bekijken »

Fenelab verwelkomt
Exclusief voor leden:
persbericht plaatsen op
de site
Al lid van de Fenelab
LinkedIn groep?

COLUMN

Het Nieuwe Werken
Iedereen heeft het erover,
wetten worden aangepast en
leidinggevenden worden
allemaal omgeschoold om
ervoor te zorgen dat het bedrijf
aan “Het Nieuwe Werken” doet.
Het is de huidige trend en de
meeste werknemers zijn daar
erg blij mee. Flexibele uren,
thuiswerken, meer eigen
verantwoordelijkheid en geen
baas die constant in je nek zit te
hijgen. Voor de jongere,
beginnende carrièrejagers bijna
een vanzelfsprekendheid. Werk
wordt meer gezien als hobby
waarbij je zelf kan bepalen
wanneer je deze hobby uitvoert.
De jonge werknemers staan te
trappelen om deze manier van
ondernemen snel door te laten
voeren bij het bedrijf waar ze
werken. Beter gisteren dan
vandaag.
Maar stel je voor dat je de
laatste dertig jaar van je
werkend leven elke dag om 8
uur ’s morgens je ponskaart in
de automaat hebt gestopt, je
precies 30 minuten pauze kreeg
en op de minuut weer om 16:30
uur naar buiten bent gestapt, en
dat je al die dagen strikte
opdrachten …
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Nieuwe labs van RIVM en CBG komen drie jaar
later beschikbaar

Overige links

Op 4 september begonnen eindelijk de heiwerkzaamheden voor de
nieuwe laboratoria van het RIVM en het CBG. Ze zijn eind 2021
gebruiksklaar, meer dan drie jaar later dan …

19 sept – LabAnalyse
(gratis voor leden)
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Eugène Hillen neemt afscheid van Fenelab
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni jongstleden werd
bekend gemaakt dat Eugène Hillen na bijna 20 jaar …
bekijken »

18-21 sept – CIM 2017

21 sept –
Informatiemiddag
NEN 7779
Meetonzekerheid
(korting voor leden)
3-4 okt –
LabTechnology
Nieuwe Flyer
Onderwijs en Arbeid
NEN Milieumail
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Oaklins’ SPOT ON
Testing, Inspection &
Certification
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