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Nieuwsbrief

Fenelab 2012
Beste Fenelab collega's,
Allereerst wens ik u allen nog een heel mooi en gezond 2012. Het zal een spannend jaar worden gezien de
gebeurtenissen om ons heen maar met gezond optimisme en een flinke dosis energie moeten we toch nog wel
een heel eind kunnen komen.
Na een druk jaar waarin Fenelab als dé branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en
inspectie-instellingen in Nederland steeds zichtbaarder wordt, is door het bestuur een strategieplan voor de
toekomst opgesteld wat tijdens de ALV op 25 januari aanstaande gepresenteerd en toegelicht zal worden
inclusief de begroting van Fenelab voor 2012.
Tijdens de ALV ...
bekijken »

Fenelab online!
Per 2012 wordt deze nieuwsbrief gedeeltelijk gevuld met berichten van derden die voor Fenelab-leden
interessant zijn. Voorheen werden alle berichten handmatig verzameld en geschreven. Vanaf 2012 maakt de
redactie gebruik van de online mogelijkheden om het internet te scannen ... bekijken »

Nieuwe EU-regels Salmonella pluimveevlees
De laatste maanden van 2011 is door de primaire pluimveevleessector en de pluimveeverwerkende industrie
gesproken over de implementatie van het nieuwe EU-voedselveiligheidscriterium dat vanaf 1 december 2011
van kracht is geworden.Dit criterium schrijft voor dat vers pluimveevlees (dat ... bekijken »

Geaccrediteerde laboratoria in de bouw
Incidenten zoals rond de Heerlense parkeergarage 't Loon zijn volgens wetenschappers uitzonderingen die de
regel bevestigen: kwalitatief staat de Nederlandse bouw op een hoog peil. Het bestaan van een hele
infrastructuur aan geaccrediteerde laboratoria speelt hierbij een zeer belangrijke ... bekijken »

Glyfosaatresistente ggo-maïs op weg naar teelttoelating
De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA geeft groen licht voor de teelt van genetisch gemodificeerde
GA21-maïs. De variëteit van Syngenta is bestand tegen herbiciden op basis van de actieve stof glyfosaat. Op
de juiste manier geteeld, bijvoorbeeld in een ruime teeltrotatie ... bekijken »

Agrofood-clusters bundelen krachten in European Food Alliance
De European Food Alliance is een samenwerking tussen 9 verschillende Europese agrovoedingclusters.
bekijken »

CE-markering bouwproducten | Bouwproducten |
Rijksoverheid.nl
Bouwproducten moeten voldoen aan Europese regels. Ook moeten bijna al deze producten binnen enkele
jaren zijn voorzien van een CE-markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun
bouwmaterialen en bouwproducten (laten) testen volgens Europese specificaties en normen.De ... bekijken »

In de middeleeuwen dronk men bier of wijn in plaats van water...
In de middeleeuwen was het erg slecht gesteld met hygiëne. Riolering en toiletten waren er niet, afval werd op
straat gedumpt en een beek of rivier werd als riool gebruikt. De meeste huizen hadden geen stromend water
en de ... bekijken »

Antibiotica gezocht
Het team van Gilles van Wezel (Universiteit Leiden) ontving eind oktober de Academische Jaarprijs 2011 voor
hun project 'Antibiotica gezocht!'. De bijbehorende 100.000 euro zal het team inzetten voor de realisatie van
een permanente opstelling in de microZoo ... 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).

2012-01-18 - Commissie Accreditatie
DARE!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2012-01-20 - Technische Commissie Milieu
Eurofins Analytico, Barneveld
Klik hier voor meer informatie.

2012-01-25 - Algemene Ledenvergadering
D.A.R.E!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2012-01-27 - Technische Commissie Asbest
ACMAA, Almelo
Klik hier voor meer informatie.

2012-01-30 - Commissie Onderwijs en Arbeid
KOAC-NPC, Nieuwegein
Klik hier voor meer informatie.

2012-01-31 - Commissie Public Relations
DARE!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2012-02-14 - Algemeen Bestuur Fenelab
Secretariaat Fenelab, Den Haag
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
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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