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Waaraan moet een buitengewoon goede dierplaagbestrijder voldoen? Hij moet zijn
administratie met betrekking
tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen
sluitend hebHet Kennis- & Adviescentrum Dierplagen legt samen met
ben, zijn bestrijdingstechnici
de AVO en NVO momenteel de laatste hand aan een certifimoeten deskundig zijn, goed
ERKEND
ceringsregeling voor professionele dierplaagbestrijders.
kunnen analyseren en het
milieu sparen. Aan het opstelNederlandse en Belgische bedrijven kunnen binnenkort hun kwaliteitsbeleid
len van duidelijke, niet mis te
bekrachtigen met een officiële erkenning door de NDA, de Nederlandse
interpreteren en objectieve
Dierplagen Autoriteit . Eindelijk. • criteria wordt op dit moment
achter de schermen nog hard
gewerkt.
Zodra
de
Voorloper
College
van Deskundigen en de Raad
NDA ERKEND
van Accreditatie hierop hun accoord hebben gegeven, zal DIERPLAOierplaagbestrijders die zich nu en in de toeGEN Informatie u hierover a ls eerste berichten.
komst in positieve zin naar hun opdrachtgevers wil len onderscheiden, kunnen straks het
* 1PM, PRINCIPIEEL EEN STAP BETER
zegel 'NOA-erkend' gaan voeren. Zo'n erkenning vormt voor opdrachtgevers het tastbare
Het uitgangspunt van de Erkenningsregeling zijn de internationaal
bewijs dat zowel de advieskwaliteit als het
erkende principes van het lntegrated Pest Management (1PM)
werk van de betreffende dierplaagbestrijder
systeem. Het IPM-systeem is het beste te beschouwen als een manier
voldoet aan hoge normen. Een erkende diervan denken en doen, gericht op het duurzaam voorkomen (en dus
plaagbestri jder is niet zomaar de eerste de
niet alleen het bestrijden!) van dierplagen en op het terugdringen
beste. Maar hoe kom je aan zo'n erkenning?
van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat laatste
kan ook door -daar waar mogelijk- alternatieve bestrijdingsmethodes toe te passen.
Werken volgens de principes
van het IPM-systeem betekent
dat de weringsmaatregelen van
de dierplaagbestrijder zich niet
beperken tot de fabriekshal,
maar dat dierplagen 'ketengericht' worden aangepakt.
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WELKE AANVRAGEN WORDEN
GEHONOREERD?
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Een dierplaagbestrijder die zich aanmeldt
voor de Erkenning Dierplaagpreventie, wordt
straks door onafhankelijke kwaliteitsmanagers
van de NOA beoordeeld op een aantal punten
in zijn eigen bedrijfsvoering en in zijn uitvoerende werkzaamheden bij de opdrachtgever
zelf. In grote lijnen komt het er op neer dat de
dierplaagbestrijder moet kunnen aantonen
dat h ij zijn eigen organisatie op orde heeft en
de kennis en kunde in huis heeft om het complete IPM-systeem* toe te passen. Pas als aan
alle criteria is voldaan, komt de dierplaagbestrijder in aanmerking voor de NOA-erkenning.
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'Ketengericht' duidt op het
voor- en natraject van het productieproces. Dat kan dus bijvoorbeeld de leverancier van
grondstoffen zijn en hoe die
omgaat met het plaagdiervrij aan leveren van
zijn product, maar het
Uitgangssituatie: waar liggen de
kan ook de winkelier
risico's, h oe groot zij n ze, hoe
zijn die in zijn winkel
beh eersbaar zijn ze, wat kunnen
voldoende
detectiewe er aan doen en wat gaan we
punten inbouwt om
er aan doen?
knaagschade te voorkomen. Vanuit 1PM
Het maken van een plan van
wordt
ketengericht
aanpak voor zowel de dierplaagwerken sterk gestimupreventie als de dierplaagbestrijleerd, maar het zal
din g in de organisatie van de
altijd de combinatie
o pdrachtgever (inclusief in- en
van de dierplaagbeuitgangscontrole).
stri jder
en
zijn
Aan de slag volgen s het plan van
opdrachtgever zijn, die
aanpak. Bijhou den welke acties
uiteindelijk daar ook
wat o pleveren.
de ruimte voor moeten
claimen.
Bewaken van het plan van
aanpak (ook wel verificatie
genoemd). Voldoet h et aan wat
we wilden bereiken ? Meten is
weten!

WIE KOMEN IN AANMERKING?
De NOA-erkenning wordt in principe uitgereikt aan elke dierplaagbestrijcler die aantoont
dat hij werkt volgens 1PM. Hoeveel vestigingen en opdrachtgevers in de beoordeling worden betrokken, is afhankelijk van de grootte
van de onderneming. De erken ning is
bedrijfsgebonden. Als een dierplaagbestrijder
over meerdere vestigingen beschikt, dan
wordt per vestiging een erkenning verstrekt.
Daar staat tegenover dat als de erkenning voor
één van de vestigingen moet worden
ingetrokken omdat de dierplaagbestrijder niet
langer voldoet aan de eisen va n de NOA, dat
hij dan ook voor alle vestigingen zijn erkenning kwijt is! De NOA-erkenning kent geen
eeuwig leven. Elke 3 jaar zal opnieuw worden
beoordeeld of de dierplaagbestri jder nog
steeds werkt volgen s de normen; tijdens die 3
jaar vinden tussentijdse beoordelingen plaats.

Wat kost de erkenning?
Over de koste11 va11 de NDA-erke1111i11g valt
- - - - - , op het 11101ne11t van verschij11en va11 dit vakblad 110g niets te zeggen. Naar verwac/1ting
zal de NOA voor de beoordeli11gsa11dits e11
het /id111aatscl1t1p een vergoeding verlangen.
Beter is het als de dierplaagbestrijder zich in
dit kader afvraagt wat het kost 0111 ZON. DER erkenning 110g langer door te gaan en
-110g belangrijker- wat het oplevert!

Sinds de nationale Ronde Tafel Conferentie van het
Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (juni 2001)
hebben opdrachtgevers en dierplaagbestrijders zich
geformeerd in een Voorloper College van Deskundigen
(VCvD). Onder hen bevinden zicil intemationale
merkfabrikanten uit de voedingsmiddelenindustrie,
horeca, gerenommeerde gemeentelijke en particuliere
dierplaagbestrijders. Zij adviseren het KAD bij de ontwikkeling van /Jet Keurmerk Dierplaagprevenlie voor
opdrachtgevers en de tegenhanger hiervan voor de
dierplaagbestrijders: de hier beschreven certificeringsregeling. In maart 2002 zijn de eerste pilots gestart
waamiee wordt 'proefgedraaid' hoe de kwaliteitsbeoordeling in de praktijk uitpakt. Kwaliteitsmanagers
(nu nog van het KAD, straks zal de NDA dit gaan
ovem emen) voeren steekproefgewijs audits uit bij dierplaagbestrijders in huis en bij hun opdrachtgevers.
Voor beide partijen een uitstekende manier om te leren
van de kritische blik van een onafhankelijke derde;
voor het KAD een mogelijkheid om de criteria te toetsen op lmn bniikbaarheid en formulering.
Geïnteresseerd om als één van de eerste gecertificeerde
dierplaagbestrijders hierin mee te draaien? Bel Henk
Scharp, directeur KAD (0317) 41 90 61.

