•
•

Wat er tot nu toe
gepubliceerd is in 2002

Pilots van start:•
De certificering van dier plaagbestrijdingsbedrijven is weer

NDA
ERKEND

een stap dichterbij gekomen. Uit de vele aanmeldingen om
deel te nemen aan de pilots zijn steekproefgewijs 3 bedrij-

ven gekozen die de spits afbijten. Onafhankelijke deskundigen van het KAD
toetsen op kantoor en op de werkvloer of de kwaliteitsnormen voor certificering goed geformuleerd zijn, compleet en bruikbaar zijn. De 3 voorlopers
stellen zich aan u voor: Ware Care, Haagse Milieu Services (HMS) en
Ongedierte Bestrijding Nederland (OBN).
WARE CARE: 'TIME FOR
QUALITY'
"Wij roepen al sinds o nze start in '92
dat het de hoogste t ijd is voor een èchte
kwaliteitsverbetering in de markt." Aan het
woord is Leendert Kelders, directeur van
Ware Care en tevens deelnemer aan de
Voorloper College van Deskundigen . In die
laatste rol is hij actief betrokken bij de totstandkoming van de criteria waarop straks
ook zijn eigen bedrijf getoetst zu llen worden. Wat Ware Care betreft, mag de toekomstige NDA nog best een stap verder
gaan. "In de criteria voor de certificering
ligt een zwaar accent op de administratieve

veran twoording
van
h et
werk. Terwi jl de meeste
steken vallen ti jdens de
• dienstverlen ing zelf! Blijkt
• daar een tekortkoming, dan
wordt het dierplaagbestri j•
dingsbedrijf een herstelperio• de gegun d. Maar wij vinden
• dat je de lat niet hoog genoeg
kunt leggen . Als tijdens een
•
doorl ichti ng bli jkt dat er in
• de uitvoering bij de ene op• d rachtgever iets aan schort,
ki jk dan of dat bij een andere
opdrachtgever ook het geval is.
En zo ja: dan h eeft die bestrijder
dus een probleem. "
Ferdie Keizer, financieel directeur,
toont zich n iet a lleen heel stell ig
maar bewijst ook dat h et hem
menens is met de AKl's, d ie hij
period iek laat uitvoeren bij zijn
opdrachtgevers. Deze Algemene
Kwaliteits Inspecties door het
KAD beschouwt hij als de voorloper van de certificering. 'Hiermee
laten we door derden aantonen
dat we goed werk leveren en daarop afgerekend mogen worden.'
Zowel de servicemedewerkers als

•

•

•

e uitvoerige lijst
bedrijfsvoering
zul len worden
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► Safeway: dierplaagbestrljder aan

de slag in supennarktketen

1 '02 pag. 9

► Algemene kwaliteitsinspecties

Bakkersland

2 '02pag. 4
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Certificering van dierplaagbestrijders 1 '02 pag. 20

►

Testfase certificering van het
dierplaagbestrijdingsbedrljf:
start van 3 pilots

3 '02 pag. 14
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► Wespen bestrijden met alleen een
spuitlicentie van de PD is illegaal

dat bi j zo'n doorlichting pijnpunten naar voren komen. Hoe
denkt Heikamp dat zi jn medewerkers daarop zullen reageren?
o ek ingericht?
'Ik
heb een goed gem otiveerde
esysteem voor de
ploeg die, en daar ben ik erg bli j
van bestrijdingsom, niet 'alles' doet om maar te
kun nen verkopen . We zij n n u 3
logboek?
jaar eigen ondernemer en
de juiste pronatu urli jk moeten ook wij kose ngen ?
tendekkend werken. Maar wij
nische gebreken
?
willen primair een goed product
bestrijding
leveren, ook a l verdienen we
daar op korte termijn minder
orgevoerd? Enz.
aan. Eén van de belangri jkste
voordelen van gecertificeerd
amp in een geloofwaardiger positie tegenover zij n
sen moeten ergens h un klacht kwijt kunnen. Bij voorjectieve derde, die deskundig is en kan beoordelen of
recht is. Ik verwacht van de NOA (Nederlandse

◄oriteit) dat die hiervoor een loket opent.'
3 '02pag. 9

ER DRAAGVLAK IS GEWENST
nburg, d irecteur-eigenaar van OBN, beschouwt een
zelfs a ls de basis van het systeem. 'Het zou goed zij n
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► Ministerie van LNV start
voorlichtingscampagne

1 '02 pag. 19

► 25 jaar SVO: een jubileum om
te vieren

2 '02 pag. 15

de grotere concerns een arbitraomt die als onafhankelijke derde
de wenselijkheid van een geadvibeoordeelt.' OBN is sinds 7 jaar
erd. 'Meer draagvlak bij de klant is
· waar ISO zich concentreert op de
üsatie, geeft de NDA-certificering
· naar buiten toe. Verantwoorder en weer zijn n iet altijd even duientieadviezen zijn in ons werk niet
lis die niet worden opgevolgd, dan
1ers direct gevolgen voor de uitvoering van o ns werk.

(advertentie)

► Opening van het nieuwe trainingscentrum
te Doorwerth, feest 25 jaar S VO
3 '02 pag. 4

PEST CONTROL
• Ware Care B.V. geeft service door geheel Nederland

Voorkomt ongedierte

• Al het personeel is E.V.M .-gediplomeerd

Volgens de richtlijnen van de Europese Unie: HACCP
(Hazard Analysis and Critica! Control Point), BRC
(British Retail Consortium) en AIB (American lnstitute
of Baking). Planmatig met rapportage, advies en voorlichting. Gespecialiseerd in inspectie en implementatie
van preventiesystemen binnen de foodsector.

( Exameninstituut Vo lksgezondheid en Mili eu)
• 24 uur service
• 7 dagen per week
• Gratis advies en offerte

Bestrijdt houtborende insecten

Aarzel niet, bel gratis:
N
0
0
N

0800 - 022 50 80

Houtparasieten worden door deskundig personeel
bestreden. Ware Care B.V. geeft 10 jaar garantie o p de
behandelde delen.

Door middel van d iverse producten kunnen
vogels geweerd worden .
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► Nieuwe Flora- & Faunawet

per 1 april 2002
► Beschermde vleermuis ruïneert
jonge eikenaanplant i n Ed e

_,.

► Zieke of dode vleermu izen :
wat doe je ermee, wat mag j e erm ee

1 '02 pag. 4

Wij zijn geïnteresseerd in portefe uilles van gemeentelijke
en particuliere bestrijdingsbedrijven.
Bezoek onze site: www.ongediertenet.nl

over veiligheid
► SVO komt met persoonlijke
beschuttingspakketten

len is allang niet meer voldoende. Om ook de advies-

◄~ende basis te geven, is bij OBN een levensmiddelen3 '02 pag. 21

► Veilig werken met bestrijdings-

middelen

willen kunnen rekenen op een onbeering en -op hun beurt- ook hun klanten dat kunnen
:ertificering op dit gebied geeft dekking, een hoger
zorgt voor o nderscheid in de markt .'

2 '02pag. 2

► Vervoer van bestrijdingsmiddelen:

wat is er in de wet geregeld?

◄!producenten

2 '02 pag. 9

2 '02pag. 23

► Nieuwe arbo-uitgave verschenen
Weert vogels
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3 '02 pag. 23

dienst en werkt op de bouwkundeafdeling een inge:ringsadviezen. De 30 medewerkers van OBN zijn
een blik 'over de schouder'. De servicemedewerker
trole in het veld steekproefgewijs vergezeld door de
tsmanager. 'OBN is een famil iebedrijf en dat vertaalt
korte lijnen en een snelle besluitvorming. Onze klan:el d ivers; particulieren bedienen we nauwelijks. We
>r de high tech foodservice, maar ook voor bijvoorachinefa briek
~foon bedrijf.
~ r-4!4J'"' ,., ~ ~ .....,. ~
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De certificering van dierplaagb

NDA
ERKEND

een stap dichterbij gekomen. Ui
deel te nemen aan de pilots zij

ven gekozen die de spits afbijten. Onafhankelijk
toetsen op kantoor en op de werkvloer of de kw
cering goed geformuleerd zijn, compleet en brui
stellen zich aan u voor: Ware Care, Haags

BEOORDELINGSLIJST

DIERPLAGEN lnfor,natie is het toonaangevende

Tarieven
Een jaarabonnement kost€ 30,-.
Extra abonnementen op hetzelfde factuuradres
kosten€ 20,-.
(Genoemde prijzen zijn excl. BTW).
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Ongedierte Be
WARE CARE: 'TIME FOR
QUALITY'
"Wij roepen al sinds onze start in '92
dat het de hoogste tijd is voor een èchte
kwaliteitsverbetering in de markt." Aan het
woord is Leendert Kelders, directeur van
Ware Care en tevens deelnemer aan de
Voorloper College van Deskundigen. In die
laatste rol is hij actief betrokken bij de totstandkoming van de criteria waarop straks
ook zijn eigen bedrijf getoetst zullen worden. Wat Ware Care betreft, mag de toekomstige NOA nog best een stap verder
gaan. "In de criteria voor de certificering
ligt een zwaar accent op de administratieve
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• Ware Care B.V. geeft service door geheel Neder

ro

• Al het personeel is E.V.M.-gediplomeerd
(Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu)
• 24 uur service

• 7 dagen per week
• Gratis advies en offerte
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Een wi llekeurige greep uit de uitvoerige lijst
van checkpoints waarmee de bedrijfsvoering
én de uitvoering in kaart zullen worden
gebracht:

dat bij zo'n doo rlichting pijnpunten naar voren komen. Hoe
denkt Heikamp dat zijn medewerkers daarop zullen reageren?
► Hoe is het kwaliteitshandboek ingericht?
'Ik heb een goed gemotiveerde
► Is er een sluitend registratiesysteem voor de
ploeg die, en daar ben ik erg blij
in koop, opslag en uitgifte van bestrijdingsmiddelen?
om, niet 'alles' doet om maar te
kunnen verkopen. We zijn nu 3
► Hoe is de kwa liteit van het logboek?
jaar eigen o ndernemer en
Heeft
de
opdrachtgever
de
juiste
proHAAGSE MILIEU
ductinformatiebladen
ontvangen?
natuurlijk
moeten ook wij kosSERVICES: PIJNPUNTEN
tendekken
d
werken. Maar wij
Zijn
eventuele
bouwtechnische
gebreken
ZIJN VERBETERPUNTEN
per werkbezoek vastgelegd?
willen primair een goed product
► Hoe vinden de signalering en bestrijding
John Hei kamp, chef ongedierteleveren, ook al verdienen we
plaats?
daar op korte termijn minder
bestrijding van HMS geeft leid ing
► Hoe is de terugtracering doorgevoerd? Enz.
aan 15 dierp laagbestrijders. Deze
aan. Eén van de belangrijkste
zijn werkzaam in de regio Den
voordelen va n gecertificeerd
Haag, maar worden ook elders in het land
zijn, ziet Heikamp in een geloofwaardiger positie tegenover zijn
'uitgeleend' aan zusterbedrijven van het overklanten. 'Mensen moeten ergens hun klacht kwijt kunnen. Bij voorkoepelende AVR. Alle medewerkers van de
keur bij een objectieve derde, die deskundig is en kan beoordelen of
afdeling h ebben het EVM-diploma. HMS
de klacht terecht is. Ik verwacht van de NDA (Nederlandse
heeft een ISO 9001 certificaat en is volledig
Dierplagen Auto riteit) dat die hiervoor een loket opent.'
VCA-gecert ificeerd. Sinds de start op 1 januari
1999 is de bezetting van HMS verdubbeld. Het
OBN: BREDER DRAAGVLAK IS GEWENST
merendeel van de klantenkring wo rdt
Rudolf Wardenburg, directeur-eigenaar van OBN, beschouwt een
klachten loket zelfs als de basis van het systeem. 'Het zou goed zijn
als er m.n. voor de grotere con cerns een arbitragecommissie komt die als onafhankelijke derde
bijvoorbeeld de wenseli jkheid van een geadviseerde aanpak beoordeelt.' OBN is sinds 7 jaar
ISO-gecertificeerd. 'Meer draagvlak bij de klant is
gewenst. Daar waar ISO zich concentreert op de
interne organisa tie, geeft de NOA-certificering
ons structuur naar buiten toe. Verantwoordelijkheden over en weer zijn niet altijd even duidelijk en preventieadviezen zijn in ons werk niet
vrijbli jvend. Als die niet worden opgevolgd, dan
heeft dat immers direct gevolgen voor de uitvoering van ons werk.
Grote voedselprod ucenten willen kunnen rekenen op een onbesmette aanlevering en -op hun beurt- ook hun klanten dat kunnen
bieden. Een certificering op dit gebied geeft dekking, een hoger
bewustzijn en zo rgt voor onderscheid in de markt.'
de adviseurs zijn EVM-gecertificeerd en landelijk werkzaam. De
klantenkring bestaat grotendeels
uit de horeca en voedingsindustrie. Het accent van de dienstverlening ligt in de preventiecontracten met opdrachtgevers.

Nederlandse vakblad over dierplagen: eigentijds en
onafhankelijk. Met wetenswaardigheden en
actualiteiten op het gebied van de hygiëne, de preventie
en bestrijding van die1plagen.
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gevormd door particulieren. Industriële
opdrachtgevers worden door HMS (nog) niet
bediend, wel zijn contracten afgesloten met
verzorgingstehuizen en een grote woningcorporatie voor het beheer van 24.000 woningen.
'Ik denk dat het voor onze branche goed is,
dat er een certificering komt. Het gaat immers
niet alleen om de bestrijding van het ongedierte, maar ook om het voorlichten van de
klanten en hun leveranciers. Tijde ns de Ronde
Tafel Conferentie van vo rig jaar kreeg ik al een
goede indruk van de manier waarop het KAD
een ongedierteprobleem wil terug herleiden
tot aan de grondstof.' Het is niet uitgesloten

Alleen bestrijden is allang niet meer voldoende. Om ook de advieskwaliteit voldqende basis te geven, is bij OBN een levensmiddelentechnoloog in dienst en werkt op de bouwkundeafdeling een ingenieur aan weringsadviezen. De 30 medewerkers van OBN zijn
gewend aan een blik 'over de schouder'. De servicemedewerker
wordt ter controle in het veld steekproefgewijs vergezeld door de
eigen kwaliteitsmanager. 'OBN is een fam iliebedrijf en dat vertaalt
zich o.a. in de korte lijnen en een snelle besluitvorming. O nze klantenkring is heel divers; particulieren bedienen we nauwelijks. We
doen veel voor de high tech foodservice, maar ook voor bijvoorbeeld een machinefabriek
en een telefoonbedrijf.
Doorgeknaagde
kabels
zouden een miljoenen1
1
1
claim voor storing kuni
,111 ,!'1ij ~
nen veroorzaken; om
dat vóor te zijn worden
wij ingeschakeld.'
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