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Nieuwsbrief

Vanuit het bestuur:
Laboratoria staan op dit moment weer vol in de belangstelling. Is het niet vanwege diverse asbestproblemen
die in ons land de afgelopen weken in het nieuws waren dan wel vanwege het Schmallenberg virus dat diverse
boerderijen heeft getroffen. Meten ... bekijken »

Pieter van Breugel : ‘Ik zal Fenelab gaan missen’
Cees van ’t Wout is met ingang van 25 januari de nieuwe penningmeester van Fenelab.Hij is de opvolger van
Pieter van Breugel, die zich geheel gaat richten op zijn nieuwebedrijf CFocus. Op verzoek van de redactie van
Fenelab ... bekijken »

Cees van 't Wout, nieuwe penningmeester
Cees van ‘t Wout is met ingang van 25 januari de nieuwe penningmeester van Fenelab.Hij is de opvolger van
Pieter van Breugel. Van ’t Wout is sinds het najaar van 2010 managerKalibratie en referentiematerialen bij VSL
in Delft ... bekijken »

Job de Ruiterprijs 2012
Jan Tempelman, medewerker van TNO Innovation for Life, ontving op 26 januari 2012 de prof. Job de
Ruiterprijs 2012. Dit voor zijn langdurige en bijzondere werkzaamheden op het gebied van asbestonderzoek
en de bescherming tegen de risico’s van ... bekijken »

Lab Experience Days 2012
Lab Experience Days 2012 bekijken »

Topsectoren: Bijna verdubbeling aantal bètastudenten nodig
Topsectoren: Bijna verdubbeling aantal bètastudenten nodig bekijken »

Schmallenberg bij 96 bedrijven in Nederland
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft van 455 bedrijven een melding ontvangen van
verschijnselen die kunnen wijzen op besmetting met het virus. In Brabant gaat het om in totaal 53 meldingen bij
bedrijven, 29 rundvee-, 21 schapen en ... bekijken »

Zeeuwse oesters besmet met norovirus - De Nationale Zorggids
Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weten. De partij is vorige week voor zo ver nog mogelijk was
van de markt gehaald. Om welk bedrijf het ...nationalezorggids.nl/.../Zeeuwse-oesters-besmet-met-norovirus
bekijken »

Magnetische zeep bindt olie en vet
... variant een handige oplossing voor het opruimen van olievervuiling op zee. Als de magnetische zeep dan wordt
aangezet, kunnen magneten de zeep inclusief de olie uit het water vissen. Ook voor het reinigen van drinkwater is
de zeep wellicht ... bekijken »

Accreditatie kan bijdragen aan een compactere overheid
Nieuwsbericht RvA : Accreditatie kan bijdragen aan een compactere overheid 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).

2012-02-27 - Commissie Arbocatalogus
TNO, Hoofddorp
Klik hier voor meer informatie.

2012-03-13 - Beleidscommissie Bouw
Grontmij, De Bilt
Klik hier voor meer informatie.

2012-03-15 - Dagelijks Bestuur Fenelab
Telecon.
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Commercieel Technoloog M/V (40 uur per week)
FUNCTIONEEL BEHEERDER
International Market Manager, Feed & Forage
Chemisch analist MLO /HLO,
Chemisch analist gaschromatografie
Chemisch analist 5-ploegen petrolab
Technisch ontwikkelaar ringonderzoeken bij Institute for Interlaboratory Studies
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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