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Even voorstellen…Jörgen van den Ende
Zoals u wellicht weet (in elk geval diegenen, die de ALV van Fenelab in juni jl. hebben bijgewoond), ben ik 

begin dit jaar toegetreden tot de PR-commissie van Fenelab. Inmiddels heb ik binnen deze commissie de 

voorzittershamer overgenomen van ... bekijken »

CCKL-accreditatie voor laboratorium MMI Gelre ziekenhuizen
Het Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) van Gelre Ziekenhuizen heeft het 

felbegeerde kwaliteitskeurmerk CCKL-accreditatie behaald. CCKL is de stichting voor de bevordering van de 

kwaliteit van laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. ‘Het 

verkrijgen ... bekijken »

Kweekvlees spaart energie
Vlees dat in een laboratorium is gekweekt produceert 96 procent minder broeikasgassen dan conventioneel 

geproduceerd vlees. Dit is een van de conclusies van de Universiteit van Oxford in Engeland en de Universiteit 

van Amsterdam.Dierlijke stamcellenLabvlees of kweekvlees ontstaat ... bekijken »

Anderhalf miljoen voor stamcelonderzoek bij planten
De European Research Council (ERC) stelt een beurs van 1,5 miljoen euro beschikbaar aan dr. Dolf Weijers. 

De universitair hoofddocent bij het Laboratorium voor Biochemie van Wageningen University krijgt deze beurs 

voor onderzoek naar de aanleg van stamcellen ... bekijken »

EMC Event 2011
Würth Elektronik en DARE!! bundelen kennis!Würth Elektronik en DARE!! organiseren samen het EMC Event 

2011. Naast de twee organiserende partijen nemen ook leidende organisaties en bedrijven in de EMC deel. 

Samen zorgen zij voor een interessant seminarprogramma terwijl ... bekijken »



Crisisteam EHEC opgeheven
Het Crisisteam EHEC van het Productschap Tuinbouw is half augustus opgeheven. Dat heeft het 

Productschap Tuinbouw bekendgemaakt. Het team kwam sinds het uitbreken van de EHEC-crisis vrijwel 

wekelijks bijeen. Op korte termijn wordt gestart met een evaluatie van de ... bekijken »

Betere testresultaten met virtuele ratten
‘Laboratoria kunnen betere resultaten boeken met virtuele ratten’, schrijft het Amerikaanse webmagazine 

ScienceDaily. Volgens Daniel Beard, bioloog aan het Medical College of Wisconsin, kunnen proefdieren zoals 

ratten worden vervangen door virtuele alternatieven. Virtual Physiological Rat De wetenschapper heeft 

computermodellen ... bekijken »

Deelname Fenelab aan Labtechnology 2011
woensdag 12 en donderdag 13 oktoberCongrescentrum 1931, Brabanthallen Den BoschLabtechnology 2011 

is een nieuw evenement over laboratoriumtechnologie: een grote showroom van nieuwe, innovatieve 

producten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van professionals in het laboratorium. 

Labtechnology 2011 wordt georganiseerd ... 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).

2011-09-22 - Technische Commissie Milieu 

Eurofins Analytico, Barneveld

Klik hier voor meer informatie.

2011-09-08 - Dagelijks Bestuur Fenelab 

D.A.R.E!!, Woerden

Klik hier voor meer informatie.

2011-09-06 - Commissie Onderwijs en Arbeid 

KOAC-NPC, Nieuwegein

Klik hier voor meer informatie.

2011-08-31 - Commissie Public Relations 

Masterlab BV, Boxmeer

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Medewerker Customer Services - foodlab

Afdelingshoofd Bodemfysisch- en Elementonderzoek 38,5 uur p.w.

Analist Microbiologie

Medewerker Monsterontvangst

Experienced project leader in detection methods in food safety

Teamleader Natte Chemie



International QA Manager

Manager Quality and Regulatory Affairs 1,0 FTE

Inspecteur drukapparatuur

Medewerker customer service, minerals laboratorium

Hoofdlaborant/technoloog Asfalt(wegenbouw)

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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