
Wanneer? 
9 oktober 2019 | 10.00 - 16.30 uur

Waar? 
De Mauritskazerne te Ede

Aanmelden via deze link

uitnodiging Inspiratiedag
Fenelab nodigt je van harte uit voor de Fenelab Inspiratiedag. Een 
dag vol interactieve workshops over thema’s die ons in de 
geaccrediteerde labbranche bezig houden. De nieuwe voorzitter van 
de Raad voor Accreditatie Roeland Nieuweboer sluit de dag af.

De Fenelab Inspiratiedag is dé dag voor kennisuitwisseling en 
inspiratie tussen de commissies en sectoren binnen Fenelab. 
Voor € 49,00 per persoon ben je er als Fenelab-lid bij. Niet leden 
betalen € 149,00 per persoon.

Meld je voor 26 september aan via deze link! Er  is een beperkt 
aantal plaatsen en de belangstelling is groot!  Voor meer informatie 
en het laatste nieuws over het programma ga naar fenelab.nl

http://www.fenelab.nl/deelnameformulier-centrale-commissiedag-9-okotber-2019/
http://www.fenelab.nl/deelnameformulier-centrale-commissiedag-9-okotber-2019/
http://www.fenelab.nl


Fenelab Inspiratiedag | 9 oktober 2019
Wat staat er op het programma?

We krijgen een super inspirerende clinic van Omdenken. Dit team gaat je op actieve wijze 
anders laten denken over actuele topics in de branche. Bekijk vast dit voorproefje op YouTube.

Ook gaan we het hebben over de War on Talent. Wilma Buis, managing director van 
Mercuri Urval en Lianne Vedder-van Dam van Balans Laboratorium nemen je mee in de wereld 
van talenten contracteren.

Daarnaast kun je in drie rondes verschillende workshops bijwonen:
  

Meld je voor 26 september aan via deze link! 

Commissie Agro-food  
‘Hoe voorkom ik dat de NVWA ons labo-
ratorium ziet als frauduleus - Meldplicht en 
Fraude, laboratoria onder het vergrootglas’ 
met Karen Zwaagstra (NVWA), Pieter Vos  
(Nutrilab) en Peter Bom (Masterlab) 

Commissie Accreditatie   
‘Alles wat je altijd wilde weten over accredita-
tie maar nooit hebt durven vragen’ 
met Peter Kootstra (Lab-QAcademy)

Commissie Onderwijs en 
arbeidsmarkt   
‘Hoe gaan we nog geld verdienen zonder 
personeel?‘ 
met Pascal Koene (Het Waterlaboratorium)

Commissie Elektro 
‘TIC sector onder vuur?’
met René Dijkstra (DARE!!)

Commissie IT en Datastandaarden
‘Omgaan met internetcriminaliteit - Een 
gezamelijke netwerkstrategie voor laboratoria’
met Luc Scholtis (Labwing)
  
Commissie Asbest, Milieu, Bouw
Houd de berichtgeving in de gaten voor een 
update over deze workshop met Udo 
Waltman (SGS Search)

      Polytemp Scientific is als 
donateur van Fenelab voor vragen en inspiratie 
de hele dag met een stand aanwezig.

Wilma Buis - Mercuri Urval

Pieter Vos - Nutrilab

Peter Bom - Masterlab

Peter Kootstra - Lab-QAcademy

Udo Waltman - SGS Search

René Dijkstra - DARE!!

Luc Scholtis - Labwing

https://www.youtube.com/watch?v=gvF6KeSKO2Q 
http://www.fenelab.nl/deelnameformulier-centrale-commissiedag-9-okotber-2019/

