ONDERWIJS EN ARBEID
Twee jaar geleden heeft Fenelab - de Vereniging van Nederlandse Laboratoria, Kalibratie en Inspectie-instellingen - de organisatie omgevormd van een vaktechnische vereniging tot een brancheorganisatie. De nieuwe organisatie heeft twee belangrijke doelen. Op de eerste plaats is dat het
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Ten tweede het uitdragen van het
maatschappelijk belang van deze sector voor Nederland.
Drie onderwerpen zijn daarbij wat meer centraal komen te staan: accreditatie, onderwijs & arbeid
en arbeidsomstandigheden. Samenwerking met de landelijke organisaties die actief zijn op dit gebied, heeft hoge prioriteit voor Fenelab. Daarnaast is en blijft Fenelab actief op het gebied van kennisdelen in milieuonderzoek/-metingen, (wegen)bouw gerelateerde zaken, agro/food en kalibratie.
Onderwijs en Arbeid
In deze flyer gaan we nader in op ‘Onderwijs en Arbeid’, een onderwerp dat inhoud kan geven aan
het belang van Fenelab voor de maatschappij en omgekeerd. Het is van belang dat de maatschappij inzicht krijgt in de competenties van Fenelab en dat Fenelab op haar beurt in kaart brengt wat
de maatschappij haar kan bieden.
Fenelab als Kenniscentrum
In het kader van ‘Onderwijs en Arbeid’ worden activiteiten ontplooid met betrekking tot ‘benchmark
arbeidsvoorwaarden’, ‘arbeidsmarktcommunicatie’ en ‘Fenelab als kenniscentrum’.
Voor een gezonde ontwikkeling en voor de continuïteit van de laboratoria is een gestage instroom
van nieuwe medewerkers onontbeerlijk. Veelal zal het daarbij gaan om jonge, onlangs afgestudeerde medewerkers.
Kennisinfrastructuurplan
Fenelab wil in samenspraak met de chemie- en techniekopleidingen in het MBO- en HBO een kennisinfrastructuurplan opstellen. Op deze manier wil Fenelab het onderwijs- en onderzoeksaanbod
beter op elkaar afstemmen, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Betere aansluiting op en rationalisering van het onderwijsaanbod zal immers leiden tot een efficiëntere inzet van onderwijsmiddelen. Een goede en nauwkeurige afstemming op de arbeidsmarkt kan
uiteraard pas succesvol zijn als de toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt gedetailleerd in kaart
is gebracht.
Workshops en seminars
In samenwerking met de overheid, onderwijsinstellingen en andere organisaties besteedt Fenelab
nadrukkelijk aandacht aan onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie en kwaliteit (accreditatie en normalisatie). Samen met andere organisaties organiseert Fenelab workshops en seminars over bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische thema’s, zoals algemene voorwaarden en aansprakelijkheid. Actief en passief participeert Fenelab in congressen, beurzen en andere bijeenkomsten op dit gebied.
Fenelab staat de komende jaren voor een interessante uitdaging. Er is in de maatschappij namelijk
een groeiende behoefte aan gedegen kennis over onder andere milieuonderzoek, voedselveiligheid
en de kwaliteit van onze wegen. De leden van Fenelab hebben de kennis en ervaring in huis!
Meten is weten, meer dan kreten!
Lid worden van Fenelab? Neem contact op met ons secretariaat.
Postadres Postbus 64, 2260 AB Leidschendam.
Bezoekadres CASTELLUM gebouw C, Loire 150, 2491 AK Den Haag.
Telefoon 070 337 8760 Fax 070 320 3903 E-mail secretariaat@fenelab.nl
www.fenelab.nl

