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Het KAD-EVM - stabiele factor in ••
•
•
een veranderde markt •
•
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op het terrein van opleidingen en examens in de branche van de
•
dierplagenbestrijding. Signalen uit de markt geven aan dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over het •
al dan niet voortbestaan van het KAD en het EVM, wie wij zijn en wat wij doen . Met deze uitgave van •
•
DIERPLAGEN Informatie hopen wij deze onduidelijkheid weg te nemen en u te laten zien dat we als
•
nieuwe stichting 'Kennis-, Advies- en Exameninstituut Dierplagen (KAD-EVM)' weer helemaal terug zijn . •
NIEUW EN TOCH OOK
WEER NIET: KAD-EVM

D

In september 2003 is h et failli ssement
uitgesproken over de stichtingen
'Kennis- en Adviescentrum Dierplagen'
(KAD) en h et 'Exam eninstituut Volksgezondheid en Milieu' (EVM). Wij zijn
als personeel altijd overtuigd geweest
van de levensvatbaarheid van beide
stichtingen. Wij waren (en zi jn) van
mening dat een dergelijk onafhankelijk instituut niet verloren m ag gaan.
Om die red en zijn wi j de strijd aangegaan om h et KAD en h et EVM
voort te zetten. Op 29 oktober jl. is
daarom een nieuwe stichting opgericht, onder de naam 'Stichting
Kenni s-, Advies- en Exameninstituut
Dierplagen ' (KAD-EVM).

STEUN VAN DE
MINISTERIES

1 Ton Brink, biotechnicus. Al ja ren
een vertrouwd gezicht, houdt
zich bezig met telefonisch
advies, determineren van monsters, examineren en nascholing.
2 Willy Budding, voo r de onontbeerlijke administratieve
onde rsteuning en examinering .
3 Han Karsenberg, adviseur
Noord-Neder land . Ook hij is
tevens examinator en inzetbaar
voor de nasc holing .
4 Piet Groebe, adviseur MiddenNederland. Hij is daarnaast exami nator en als docent nauw
betrokken bij de nascholing .
5 Nico Vonk, directeur KAD-EVM.
Hij is tevens adviseur voor de
regio Zuid-Nederland en werkt
als examinator.
6 Mike Brooks, bioloog . Hij is
we rkzaam als adviseur, zowel
telefonisch als in het veld, determineert monsters, is examinator
en verzorgt nascholing.

Deze stichting heeft, op basis van een duid elijke visie en een sluitend bedrijfsplan, h et
vertrouwen gekregen va n de Ministeries van
VROM en van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Om di e reden h eeft de curator besloten
de boedel, inclusief de intellectuele eigendom
aa n onze stichting te gunnen en t e verkopen
en hiermee onze organisatie de m ogeli jkheid
gegeven een doorstart te maken. In onze nieuwe sti chting zijn zes person eelsleden uit de
o ud e, gefailleerde stichtingen werkzaa m.

BESTUUR VAN HET KAD-EVM
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De sa menst elling van het bestuur va n de
stichting staat bo rg voor een mix van bestu urlijke en vakinhoudelij ke kennis en ervaring:
- De heer drs. D.H. Meijer, voorzitter, tevens
plaatsvervangend di recteur van de Voedselen Waren Autoriteit (Keuringsdienst van
Waren);
- De h eer drs. A.F.R. van Opdorp, n am ens de
Vereni ging van Nederlandse Gemeenten,
tevens wethouder in Borsele;
- De h eer R.F. van Veldhuijzen, directeur van
Van Veldhuijzen-Boxmeer;
- De h eer ]. van Rooij, technica! manager bij
Anti cim ex;
- De h eer G. Otten, afde lingshoofd bij de
Dienst Onged iert ebestrijding van de GG &
GD Amsterdam.

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING KAD-EVM
De activiteiten van de nieuwe sti chting bewegen zich op twee terrein en: examenactiviteiten (theorie- en praktijkexamens, nascho li ng),
h et geven van voorlichti ng en het ve rspreiden va n kennis, sa m en
met h et verstrekken van advies op m aat.

1. Activiteiten op het gebied van examinering
Na h et uitgesproken faill issement h eeft de curator, op advies van
het Ministerie van VROM en het Mini sterie van Sociale Zaken en
Werkgelegenh eid, onze stichting KAD-EVM aa ngewezen o m de
examenactiviteiten voort te zetten. Op 16 jan uari 2004 is doo r het

Ministerie van VROM aan de nieuwe stichting KAD-EVM
een licentie verleend om onder eigen naam examens af te
nemen voor het certificaat 'Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels'. Voor opleidingen
wordt nauw samengewerkt met het nieuwe opleidingsinstituut Musea (zie pag. 16). Het KAD-EVM biedt vrijwel
elke werkdag nascholing aan gediplomeerde bestrijdingstechnici voor het behoud van de geldigheid van hun
diploma (zie pag. 2). Met de doorstart zijn alle bestanden,
waarin is bijgehouden wanneer u nascholing heeft gevolgd
en hoeveel punten u vergaard heeft, exclusief overgegaan
naar het KAD-EVM. Als u de actuele stand van zaken wilt
weten, kunt u ons telefonisch bereiken (0317 - 41 96 60) of
ons een e-mailtje sturen (info@kad.nl).

serviceovereenkomst biedt nog vele andere voordelen die
wij graag met u als geïnteresseerde willen bespreken. Belt u
gerust om een afspraak te maken met één van onze
adviseurs.
DETERMINATIES
U kunt -net als voorheen- bij het nieuwe KAD-EVM terecht
met uw monsters voor determinatie. Op die manier ontvangt u snel de juiste informatie over het plaagdier waarmee u te maken heeft, en betrouwbaar advies ten behoeve
van de preventie en/of de bestrijding.
KWALITEITSINSPECTIES
Het KAD-EVM voert kwaliteitsinspecties uit in opdracht
van bestrijdingsbedrijven en van de industrie. Deze onafhankelijke inspecties zijn te beschouwen als risico-inventarisaties, erop gericht om aan te geven wáár in een object
zich risico's bevinden met betrekking tot plaagdieren.
Daarnaast wordt advies gegeven voor bestrijding, maar
zeker ook voor de preventie ervan. Een kwaliteitsinspectie
geeft een betrouwbare, onafhankelijke beoordeling van de
uitgevoerde werkzaamheden, gekoppeld aan een advies.
Dit is een praktisch instrument op basis waarvan kan worden (bij)gestuurd. Zo kan een kwaliteitsinspectie bijdragen
aan een optimale plaagdierpreventie in een bedrijf of organisatie.
CERTIFICERING
Door intensieve samenwerking tussen bestrijdingsbedrijf
en opdrachtgever zal in plaats van over plaagdierbestrijding
in toenemende mate gesproken kunnen worden van plaagdierpreventie (met recht ook genoemd: Integrated Pest
Management.) Niet voor niets stelt de industrie ook steeds
hogere eisen aan plaagdierpreventie. Denk hierbij aan de
HACCP-richtlijnen (Hazard Analysis Critica! Control
Points) en de hygiëne-eisen die door het AJB (American
Institute of Baking) gesteld worden. Het KAD-EVM heeft
plannen om in de nabije toekomst te komen tot certificering
van bedrijven die aan deze eisen voldoen. Vanzelfsprekend
is het KAD-EVM, als volstrekt onafhankelijk adviescentrum, hét aangewezen instituut om bestrijdingsbedrijven
van een dergelijk certificaat te voorzien.

ONDERZOEK BIJ MENINGSVERSCHILLEN
Mede door de onafhankelijke status van het KAD-EVM krijgen wij veelvuldig van (rechtsbijstands)verzekeraars
opdrachten om te onderzoeken hoe schade als gevolg van
een dierplaag kon ontstaan. Ook vinden steeds vaker particulieren hun weg naar het KAD-EVM om zich hierin te
laten adviseren. Justitie doet vaak een beroep op het KADEVM om als als getuige-deskundige op te treden in geschillen met betrekking tot schade door dierplagen.

BESTRIJDINGSMIDDELEN ONDER DE LOEP
2. Activiteiten op het gebied van kennis en advies
Ook als het nieuwe KAD-EVM staan wij u met de aanwezige
professionele deskundigen, als enige in Nederland, met
onafhankelijk advies ter zijde.
PLAAGDIERPREVENTIE
Het KAD-EVM is het aangewezen instituut waar iedereen
terecht kan voor advies op het gebied van plaagdierpreventie. Gemeenten kunnen hiervoor met het KAD-EVM een
serviceovereenkomst afsluiten. Zo zijn ze altijd verzekerd
van gratis telefonisch advies, zowel voor de gemeente zelf
als voor de inwoners van de betreffende gemeente. Een

Het KAD-EVM voert laboratoriumonderzoek en testen uit,
in opdracht van leveranciers en fabrikanten van bestrijdingsmiddelen, om zo de werkzaamheid van bepaalde
middelen of materialen te testen. Daartoe onderhoudt het
KAD-EVM goede contacten met het CTB (College voor
Toelating van Bestrijdingsmiddelen) om volledig geïnformeerd te blijven over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van bestrijdingsmiddelen en (internationale)
wetgeving.
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