Klik hier als u de nieuwsbrief niet goed heeft ontvangen
Klik hier als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Juni 2012

Nieuwsbrief

Fenelab Congres op HET Instrument
Op woensdag 26 september vindt tijdens HET Instrument in de RAI te Amsterdam het Fenelab Congres ´Van
forensische pathologie naar het lab van de toekomst´ plaats. Het programma start na de ontvangst om 13 uur en
loopt door tot ... bekijken »

Groot is mooi, veel is lekker
Op 21 juni vond bij DARE!! in Woerden de Fenelab LabDag plaats voorafgegaan door de Algemene
Ledenvergadering. Tijdens de ALV gaven de commissies en sectoren een korte update, waarbij opviel dat alle
gelederen van Fenelab actief en in beweging ... bekijken »

Fenelab staat voor kwaliteit en vakmanschap!
Tijdens de laatste ALV is de slogan voor de komende periode geïntroduceerd: Fenelab staat voor kwaliteit en
vakmanschap. Met deze slogan gaat Fenelab ‘de boer op’. Tijdens congressen en beurzen waarbij Fenelab
een rol vervuld zal deze slogan ingezet ... bekijken »

nVWA start website voor klachten over hygiëne in keukens
Goed nieuws voor iedereen die regelmatig uit eten gaat. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA)
opent eind dit jaar een website waarop de beoordeling van goede en slechte (restaurant)keukens is terug te
vinden. Gasten kunnen op deze website ... bekijken »

Voorzitter EFSA stapt op wegens belangenvermenging
Diana Bátáni, de Hongaarse voorzitter van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), is
opgestapt. Bátáni heeft een functie aanvaard bij het International Live Sciences Institute (Ilsi) in Washington.
De EFSA vindt dat de nieuwe positie van Bátáni niet te ... bekijken »

Investering DSM versterkt Nederlandse kenniseconomie
Het chemie- en biotechnologiebedrijf DSM investeert de komende twee jaar circa 100 miljoen euro in drie
nieuwe R&D faciliteiten in Delft en Sittard-Geleen. De investering is een forse impuls voor de Nederlandse
kenniseconomie en levert honderden extra banen ... bekijken »

Bouw Gemeenschappelijk Milieulaboratorium is gestart
Bouw Gemeenschappelijk Milieulaboratorium is gestart. Universiteit Utrecht, TNO en Deltares bundelen hun
milieuonderzoek. De Universiteit Utrecht (faculteit Geowetenschappen), TNO en Deltares gaan hun expertise en
laboratoriumvoorzieningen voor milieuonderzoek concentreren in het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium
(GML). De samenwerking en bundeling van ... bekijken »

Negentien EHEC-besmettingen in België door vlees
De Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) was donderdagavond (21 juni) nog niet op de hoogte van
uitbraak en gaat uitzoeken of de vondst gevolgen heeft voor Nederland. © Novum. Bron: ANP en NU.nl. Meer
nieuws op NU.nl bekijken »

Snuffelen aan het laboratorium tijdens Experimenteerdag in Assen ...
Lab Experience Days organiseert vrijdag 15 juni 2012 bij Waterschap Hunze en Aa's in Assen een
Experimenteerdag voor leerlingen in klas 3 en 4 van het mbvo en klas 4 en 5 van de havo. 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).

2012-06-29 - Technische Commissie Asbest
Search, Heeswijk-Dinther
Klik hier voor meer informatie.

2012-07-06 - Technische Commissie Milieu
wordt bekend gemaakt in week 27 !
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
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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