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Nieuwsbrief

Van het bestuur: de commissie Onderwijs en Arbeid
Een van de actieve commissies van Fenelab behandelt het thema Onderwijs en Arbeid. Gezien de krapte op
de arbeidsmarkt - zeker in de nabije toekomst - een relevant onderwerp voor alle aangesloten leden.Lab
Experience DaysOp het onderwerp Onderwijs zijn we ... bekijken »

NEN Informatiemiddag Gevaarlijke stoffen uit Bouwproducten
Op 18 april 2012 organiseerde NEN in het Cement&BetonCentrum in 's-Hertogenbosch de informatiemiddag
'Gevaarlijke stoffen uit bouwproducten'. In interactieve sessies kwamen nationale en Europese ontwikkelingen
in het meten van vrijkomende gevaarlijke stoffen uit bouwproducten aan bod. Ook werd ... bekijken »

Nieuwe directeur Stichting C3
Marijn Meijer wordt met ingang van 1 augustus 2012 de nieuwe directeur van Stichting C3. Meijer is de
opvolger van Arne Mast. C3 promoot de chemiebranche onder jongeren. Zijn kennis van en jarenlange
ervaring in het chemieonderwijs komen Marijn ... bekijken »

Brand bij Handelslaboratorium Dr. A. Verwey, een maand later
Op vrijdag 24 maart 2012 ging rond de klok van 10 uur het brandalarm af bij Handelslaboratorium Dr. A.
Verwey BV, sinds 1954 gevestigd aan de Coolhaven in Rotterdam. Omdat het gelegen is in een
woonomgeving in het oude ... bekijken »

'Water en voedselzekerheid' thema Wereldwaterdag 2012
Wereldwaterdag 2012 stond dit jaar in het teken van de relatie tussen water en voedselzekerheid in
ontwikkelingslanden. Eregast in Wageningen was kroonprins Willem-Alexander. Tijdens zijn speech ging prins
Willem-Alexander uitgebreid in op de relatie tussen water en voedsel: ‘Zestig ... bekijken »

NWO en China samen in topsectoren
... gezondheidszorg, voedselproductie en voedselveiligheid. Met die thema's raken de plannen van NWO scherp
aan de Nederlandse topsectoren Chemie, ... bekijken »

Sensoren gaan kwaliteit drinkwater meten
Waterbedrijf Vitens gaat de kwaliteit van het drinkwater 24 uur per dag in de gaten houden. Op diverse locaties in
Friesland worden bij wijze van proef sensoren geplaatst in het waterleidingnet. bekijken »

Negen miljoen Europeanen ziek door campylobacter
Rond de negen miljoen Europeanen zijn in 2010 ziek geworden door campylobacter, zo vermoedt EFSA. Slechts
210.000 gevallen zijn officieel bevestigd. bekijken »

Stoplichtapp beoordeelt voedingswaarde
De app informeert over voedingswaarden van het voedingsmiddel per portie. Zo zijn producten makkelijk onderling
te vergelijken. bekijken »

CE en KOMO kunnen
Directeur Lodewijk Niemöller van KOMO:“CE en KOMO kunnen naast elkaar bestaan”De Europese ‘CE’certificering van bouwproducten ismet ingang van 1 juli 2013 verplicht voor alle Europesebouwproductent. Volgens
KOMO-directeur LodewijkNiemöller betekent dit echter van niet het einde voorhet ... 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).

2012-04-25 - Commissie Public Relations
SGS Intron, Culemborg
Klik hier voor meer informatie.

2012-05-10 - Commissie Arbocatalogus
TNO, Hoofddorp
Klik hier voor meer informatie.

2012-05-16 - Beleidscommissie Milieu
Kiwa Prismant, Utrecht
Klik hier voor meer informatie.

2012-05-23 - Commissie Accreditatie
DARE, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Relatiebeheerder
TEAMLEIDERS medische laboratoria

Project Medewerker Macrofauna-analist
Projectleider Ecologisch Adviseur
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 6x per jaar en wordt gratis
verspreid onder de abonnees.
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