•
•
Het nut van •
•
kwaliteitsinspecties ••
•
Gewapend met de zaklantaarn periodiek een kwaliteits•
ronde lopen om daarmee plaagdieren in je bedrijf te voor- •
komen. Hoewel het heel nuttig is om geregeld naar je •
pand en je organisatie te kijken gericht op potentiële •
•
plaagdieren, komt het toch maar zelden voor. Vaak heeft •
de opdrachtgever de kennis niet in huis; en als een inspec- •

plaatsen. l-loe k111111e11 ze zich ontwikkelen? (/-loe zij11 bijvoorbeeld de temperatuur en luchtvochtigheid geregeld en
wordt er voldoende schoongemaakt?) En tot slot: hoe
wordt het uitbreken van ee11 dierplaag voorkomen? Ook
een goed mo11itoringsysteem moet immers geregeld worden gecontroleerd op zijn effectiviteit. 111 de rapportage
leggen we k11elpu11ten bloot, maar we geve11 ook advies
/we het beter ka11. Compleet met checklist om af te vinken welke punten opgevolgd zijn. Wie die actie moet
nemen? Dat kan iedereen zij11, van het management tot
en met de me11se11 op de werkvloer. /-let is aan he11 0 111
va11 ee11 kritische 11oot een verbeterkans te maken.'

tie intern al plaatsvindt, concentreert deze zich vaak op :
•
een deelaspect (de hygiëne).
VIER INVALSHOEKEN
Een algemen e kwaliteitsinspectie met het d oel
dierplagen te voorko men hoort alle invalshoeken te belichten . In d e praktijk zij n dat er
vier: de bo uwkundige conditie, de algemene h ygiëne, d e
bedrijfsvoering
en
d e dierplaagbestrijding. De komst van
AUDIT
een o nafhankelijke
derde die het pand
en het omringende
terrein o p al deze
punt en in specteert
en de knelpunten
aanwijst, zorgt vaak voor een eve n
verrassend als verhelderend inzicht.
Nico Vonk, senior advisor van het
KAD, is be last met de coördinatie va n
de algem ene kwaliteitsinspecties van
h et KAD. Wij vroegen hem naar wat
hij in de praktij k aantreft. '

HEEFT HET ZIN ZO'N INSPECTIE?

'Je ziet vaak dat een optimale kwaliteitsborging
van dierplaagpreventie veel meer raakvlakken
heeft dm1 men in eerste instantie verwacht. We
werken toch al volgens /-IACCP, wordt er dan
gezegd. De meeste /-IACCP-nonnen geven onvoldoende houvast voor een goede dierplaagpreventie.
Juist daarom heeft het dus erg veel zin dat een
onaflwnkelijke dierplaagdesk11ndige van buitenaf
eens tegen het pand en de goederenstromen aankijkt.'

JULLIE KOMEN ZEKER ALLEEN ALS ER
PROBLEMEN ZIJN

'Nee, dat is een misverstm1d. Wat je ziet is dat steeds
meer opdrachtgevers uit de zorg en de industrie hun kwaliteitsborging op
dit vlak wel degelijk willen optimaliseren. 111 de praktijk betekent dat dat
het accent steeds meer verschuift va11 dierplaagbestrijding naar -preventie.
Ee11 algemene kwaliteitsinspectie is ee11 infonnatie-i11stn11nent, gericht op
het voorkomen van problemen en 11iet op het blussen van brandjes. /-let
KAD houdt bovendien vi11ger aan de pols als het gaat om de vervolgacties
die uit de inspectie voortvloeien. '
Certif icering

EN NA HET
RAPPORT VERTREK
JE WEER?

Dierplaagbestrijding

'Je moet zo'n kwaliteitsinspectie van het KAD
beschouwen als een onaf11a11kelijke, algemene basisbeoordeling. Omdat het concept
modulair is opgebouwd, kunnen zowel opdrachtgevers als
dierplaagbestrijders de kwaliteitsinspectie 11itbreiden met
aanv11llende diensten van het
KAD. Bijvoorbeeld voor een
inhoudelijke doorlichting van
het bestrijdingsplan, liet in kaart brengen van alle bedrijfsprocessen met
het oog op de risico's van dierplagen of het begeleiden van bouwbesprekingen. Een positieve beoordeling van al deze zaken kan een goede opstap
zijn om te komen tot kwaliteitsborging: certificering van de betrokken
dierplaagbestrijc/er e11 verlening van het Keurmerk Dierplaagpreventie aan
de opdrachtgever. '
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DUS IK WORD OP DE VINGERS
GETIKT?

"'
E

'A ls wij een algemet1e kwaliteitsinspectie uitvoeren, dan letten we letterlijk op alles. Waar k111111en
plaagdieren bi1111endri11gen? Denk aan dilatatievoegen, gebrekkige aansl11iti11ge11 van kozijnen bijvoorbeeld. Waar k111111en ze zich sch11ilflouden?
Plafonds en spo11w1nuren zijn vaak ideale nestel-
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