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Nieuwsbrief

Foto-impressie Fenelab Congres in Brabanthallen
De eerste editie van het Fenelab Congres tijdens Labtechnology is succesvol verlopen. Bijna driehonderd
bezoekers bezochten woensdag 12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch de diverse presentaties over
innovatieve labtechnologie, waaronder ‘Het laboratorium van de toekomst’. Onderaan deze ... bekijken »

Het laboratorium van de toekomst
Tijdens het Fenelab Congres op woensdag 12 oktober verzorgde Erik Steinfelder een prikkelende lezing over
het laboratorium van de toekomst. Zijn presentatie en visie werd alom geroemd en gewaardeerd. Op verzoek
van Fenelab heeft hij een korte samenvatting van ... bekijken »

LUMC opent nieuw bacteriologisch laboratorium
Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft begin oktober een nieuw bacteriologisch laboratorium voor de
diagnostiek van infectieziekten geopend. Het LUMC is een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die
beschikken over een volledig geautomatiseerd systeem voor bacterieel kweekonderzoek, in combinatie ...
bekijken »

Scholieren beleven beroepen in het lab
In de laboratoriumwereld wordt over enkele jaren een groot tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht. Om
dit tekort op te vangen moet de instroom in de opleidingen omhoog. Tijdens de Lab Experience Days kunnen
scholieren ‘in-house’ kennismaken met de beroepen ... bekijken »

CSI Wageningen: UR start forensisch onderzoek
Wageningen University start met een nieuw nationaal forensisch onderzoeksproject. Het onderzoek richt zich
op het chemisch bewijs in haren. Wageningen UR probeert door middel van een ‘chemische microscoop’
zichtbaar te maken dat de resten niet op maar in de ... bekijken »

EMC Event uitgebreid met extra dag
UitbreidingNaast het reeds aangekondigde programma op 15, 16 en 17 november, is besloten op vrijdag 18
november een extra studentendag aan het event toe te voegen. ProgrammaInmiddels is ook de spreker van
Agentschap Telecom bekend. Het is Bert van ... bekijken »

Veni-beurzen voor vijf jonge Wageningse wetenschappers
Rijpende tomaten en de geur van vet in voedsel. Dit zijn twee van de vijf bekroonde onderzoeken die bekroond
zijn met een Veni-onderzoekssubsidie van 250.000 euro. In totaal krijgen vijf jonge onderzoekers van
Wageningse UR (University & Research centre ... bekijken »

Nazomerse muggenplaag zorgt voor overlast
Veel muggen werden de afgelopen weken binnenshuis gespot. Is er nu sprake van een late nazomerplaag? Of
trekken de muggen nu massaal naar binnen omdat het ’s nachts te koud wordt? De gegevens van de
muggenvallen van het Laboratorium ... 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).

2011-11-23 - VRS vergadering
Restaurant De Knip, Voorschoten
Klik hier voor meer informatie.

2011-11-22 - Commissie Public Relations
ALcontrol, Hoogvliet
Klik hier voor meer informatie.

2011-11-16 - Beleidscommissie Bouw
Fugro Ingenieursburo, Leidschendam
Klik hier voor meer informatie.

2011-11-11 - Commissie Onderwijs en Arbeid
KOAC-NPC, Nieuwegein
Klik hier voor meer informatie.

2011-11-09 - Algemeen Bestuur Fenelab
Secretariaat Fenelab, Den Haag
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Medewerker Customer Services - foodlab
Afdelingshoofd Bodemfysisch- en Elementonderzoek 38,5 uur p.w.
Experienced project leader in detection methods in food safety
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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