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In de ban van het paardenvlees
In de ban van het paardenvlees

Ligt er nu paardenvlees of rundvlees op mijn bord? Hoe vaak zal deze vraag de afgelopen maanden niet gesteld
zijn in de Nederlandse huishoudens. Inmiddels bemoeit de Europese Unie zich met de kwestie en voert de NVWA
een onderzoek uit naar de fraude met paardenvlees. Welke rol spelen Agro-Food laboratoria bij het bewaken van
de [...]
bekijken »

EMI in elektronica mogelijke oorzaak acceleratieproblemen bij
Toyota’s
EMI in elektronica mogelijke oorzaak acceleratieproblemen bij Toyota’s

Herinnert u zich de ophef over Toyota nog? In de herfst van 2009 moest de Japanse autofabrikant wereldwijd meer
dan 10 miljoen wagens terugroepen vanwege problemen met de versnellingsbak. De auto’s accelereerden
plotseling en onvrijwillig. Nu zijn er documenten vertaald, waaruit zou blijken dat Electromagnetic interference
(EMI) een rol heeft gespeeld. Iets wat Toyota tot [...]
bekijken »

Astronaut André Kuipers hoofdgast op symposium ‘Lab of the
Future’
Astronaut André Kuipers hoofdgast op symposium ‘Lab of the Future’

Astronaut André Kuipers was half maart een van vier sprekers tijdens het symposium ‘Lab of the Future’ in de
Space Expo te Noordwijk. Kuipers sprak openhartig en boeiend over zijn onderzoekservaringen als ruimtevaarder
in het International Space Station (ISS). Naast André Kuipers verzorgden ook Frank Schuren (TNO), Jan van
Maarseveen (UvA) en Robert Vries (Hubrecht [...]

bekijken »

Van het bestuur
Van het bestuur

Je zou het nog niet zeggen, maar het is alweer lente. Het bestuur is druk bezig met het definitief maken van het
strategieplan dat op de ALV gepresenteerd zal worden. Wat overigens niet wil zeggen dat al niet met de uitvoer
begonnen is. Zo zijn er gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken om [...]
bekijken »

13 juni 2013: Fenelab Laboratoriumdag
Op donderdag 13 juni 2013 vindt de 15e Fenelab Laboratoriumdag plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement
bestaande uit de Algemene Ledenvergadering van Fenelab en een bezoek aan een interessante (lid-)organisatie
met aansluitend een diner. De Fenelab Laboratoriumdag is uitsluitend voor leden van Fenelab en een aantal
genodigden uit de laboratoriumbranche. De afgelopen 15 jaar heeft Fenelab [...]
bekijken »

Wisseling RvA beoordelingsteams
De Raad voor Accreditatie (RvA) streeft er naar om een beoordelingsteam bij een instelling gedurende een
accreditatieperiode (4 jaar) ongewijzigd te laten. Tot nu toe was het gebruikelijk om bij een herbeoordeling van
team te wisselen. Om de effectiviteit van de (verplichte) ‘past performance review’ te verbeteren en om de
beperkingen in de keuzemogelijkheden (voor [...]
bekijken »

Fenelab-leden in Gebruikersraad RvA
Als branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland is het
natuurlijk belangrijk dat er goede communicatie is met de Raad voor Accreditatie (Rva). Een succesvol voorbeeld
hiervan is de Fenelab Commissie Accreditatie. In deze commissie wordt op constructieve en open wijze overleg
gevoerd met een vertegenwoordiger van de RvA. Een ander platform is [...]
bekijken »

Uitnodiging Lab Technology Network evenement 15 mei 2013
Het Lab Technology Network organiseert jaarlijks een evenement dat vormgegeven wordt vóór analisten, dóór
analisten uit de agro, (bio)pharma, chemie, food of health sectoren. Het Lab Technology Network is een uitstekend
platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over bijvoorbeeld nieuwe methoden/technieken,
commerciële toepassingen en andere trends in de verschillende life sciences [...]
bekijken »

C2W Career Expo 2013: 10 april in de jaarbeurs in Utrecht
Ben je op zoek naar een baan? Twijfel je over doorstuderen of niet? Weet je niet helemaal welke werkomgeving bij
je past? Kom voor al je carrièrevragen op woensdag 10 april naar de C2W Career Expo! Tijdens de C2W Career
Expo ontmoet je interessante bedrijven, kun je diverse workshops volgen en professioneel carrièreadvies krijgen.
Wilt [...]
bekijken »

Labtechnology 2013: 6 en 7 november, Jaarbeurs in Utrecht
Labtechnology is een grote showroom van nieuwe, innovatieve laboratoriumtechnologie en producten ter
ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De beurs wordt gecombineerd met een
stevig inhoudelijk programma. Klik hier voor meer informatie over Labtechnology.
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).

2013-04-05 - Commissie Accreditatie
DARE!! Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2013-04-15 - Commissie Onderwijs en Arbeid
KOAC-NPC, Nieuwegein
Klik hier voor meer informatie.

2013-04-18 - Algemeen Bestuur Fenelab
Secretariaat Fenelab
Klik hier voor meer informatie.

2013-04-25 - TC Asbest
Search, Amsterdam
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
QA Manager (M/V) Fulltime
TEAMLEIDERS CERTIFICATIE
ALGEMEEN BELEIDSMEDEWERKER / ONTWIKKELAAR
Chemisch analist M/V (40 uur per week)
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
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