
Klik hier als u de nieuwsbrief niet goed heeft ontvangen

Klik hier als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief

December 2012
Nieuwsbrief

Marsepein gemaakt van echte amandelen
RIKILT Wageningen UR heeft een korte studie uitgevoerd naar verschillende soorten marsepein. In het kader 

van het Sinterklaasfeest was het instituut benieuwd naar de samenstelling hiervan. Deze kan nogal variëren 

wat ook gevolgen kan hebben voor de kwaliteit. Conclusie ... bekijken »

Sector Elektro ziet levenslicht
Op 24 oktober vond de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe Sector Elektro van Fenelab. Bij deze 

vergadering waren vertegenwoordigers van zowel leden als niet-leden uit deze branche aanwezig. 

Gezamenlijk werd overlegd wat het oprichten van een Sector Elektro binnen ... bekijken »

Post-HBO opleiding Luchtverontreining, -kwaliteit en depositie van 
start
Begin 2013 gaat de eerste post-HBO opleiding Lucht van start. Een initiatief van het Platform Kwaliteit 

Luchtmetingen (PKL). Aanleiding is de vraag naar goed opgeleide professionals en experts op het vakgebied 

luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.  Het PKL vertegenwoordigt organisaties ... bekijken »

Heisessie Fenelab Algemeen Bestuur 
Op 20 november jl. vond een heisessie plaats van het Algemeen Bestuur van Fenelab onder leiding van 

voorzitter René Dijkstra in de lommerrijke omgeving van Kasteel ’t Kerckebosch te Zeist.Dit is vijf jaar na de 

vorige brainstormsessie onder ... bekijken »

Waarheidsvinding in CSI-sfeer
‘Beschrijf wat je ziet en niet wat je denkt te zien’, hield forensisch patholoog Frank van de Goot zijn 

toehoorders voor.  Drs. Frank van de Goot was eind september een van de sprekers tijdens het Fenelab 

Congres ´Van forensische ... bekijken »

Allergisch voor appels? Eet een appel!
‘Allergisch voor appels? Eet een appel‘, zo luidde de prikkelende titel van de presentatie van onderzoeker Eric 

van de Weg van Wageningen UR – Planten Veredeling tijdens het Fenelab Congres in de Rai te 

Amsterdam. Oral allergy syndromeAppels van de ... bekijken »



Chemie in Nederland: Vooruitzichten verslechteren, investeringen 
blijven achter
Den Haag, 27 november 2012 - De chemische industrie in Nederland had dit jaar een goede start. De eerste drie 

kwartalen lieten een productiegroei van bijna vijf procent en een omzetgroei van zeven procent zien ten opzichte 

van de eerste ... bekijken »

EA-2/13 - EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for 
Cross Border Cooperation between EA Members
Hierbij informeren wij u dat u de onlangs officieel gepuliceerde EA-2/13 - EA Cross Border Accreditation Policy and 

Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members kunt downloaden van de EA website via de 

link :http://www.european-accreditation.org ... 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).

2012-12-06 - Commissie MVO 

Aquon, Tiel

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

NIR Application Specialist

COMMERCIEEL/SALES MANAGER

Afdelingshoofd Kwaliteit, Arbo, Milieu en Systemen

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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