DAGBOEK VAN EEN STARTER (DEEL 1)

Het heeft altijd
al gekriebeld
'Na jaren hobbymatig bezig te zijn geweest
met faunabeheer en ongediertebestrijding,
begint het idee steeds meer te kriebelen om
hiermee iets te doen in mijn dagelijkse werk.
Ik benader het KAD en maak een afspraak met
Johan van Rooij. Tijdens het gesprek met Johan,
aan wie ik mijn plannen voorleg, wordt hij al
snel enthousiast over mijn aanpak.
IK WAAG DE SPRONG
Johan vertelt m e het een en ander over de ontwikkelingen in de markt en de benodigde opleidingen . Dit alles
is een mooi vervolg op mijn vers afgeronde opleiding
' jacht- en faunabeheer'. Al snel kan ik van start met de
door het KAD verzorgde cursus 'Leerling bestrijdingstechnicus'. De boeken kom en weer op tafel om
vervolgens de afsluitende toets foutloos af te ronden .
Hierbij gesteund en gecoacht* door het KAD gaan voor
mij alle lichten op groen . Mijn eigen nieuwe ondern eming kan een feit worden .
Maar dan ? Waar begin je? Hoe pak je het aan ? Wanneer
zeg je je baan op? Na een aa ntal goede gesprekken met
de heer Boer van de Geerts Adviesgroep zien we ook op
fi nancieel ni veau zeker mogelijkheden . Ik waag de
sprong in het diepe!

EN DAN BEGINT DE PUZZEL
Waar wil ik me vestigen ? Wat wordt de bedrijfsvisie? Wat
worden de doelstellingen ? Wie worden mijn doelgroepen . Wie zijn mijn (con )cull ega's? Na vele gesprekken
met mijn vri endin, familie, vrienden en diverse instanties schrijf ik mij in bij de Kamer van Koophandel.
Faunacontrol is een feit! Teven s sluit ik m e direct aan bij
het KAD om op die m anier te allen tijde op al mijn vragen, die er zeker nog zullen komen , een deskundig antwoord te krijgen .
Intussen ben ik bij KAD-Opleidingen ook al gestart m et
de algemene opleiding tot Bestrijdingstechnicus. Mede
door de inspirerende m anier van doceren word ik m et de
dag enthousiaster. In het volgende nummer van DIERPLAGEN Informatie het vervolg van mijn ervaringen .'

Was getekend, Kelvin Oosterwaal

* KAD als coach
Het is in Nederland verboden om beroepsmatig bestrijdingswerkzaamheden uit te voeren zonder hiervoor gediplomeerd te zijn als
Bestrijdingstechnicus. Om sta rters de mogelijkheid te bieden toch alvast aan de slag te gaan in deze branche is door de wetgever hierop een
uitzondering gemaakt. Zo is de ééndaagse opleiding 'Leerling Bestrijdingstechnicus' ontstaan. Dit houdt in dat de starter, na het slagen voor
de zogenaamde starttoets en onder toeziend oog van een coach, bestrijdingswerkzaamheden mag uitvoeren. Hij of zij rapporteert alle werkzaamheden aan de coa ch en beiden hebben regelmatig contact. Het KAD treedt vaak op als coach.

KAD-Opleidingen breidt pal<Ret11it
Door middel van opleidingen, cursussen en

nascholingen zet het KAD haar opgedane kennis
terug in de markt. Op veler verzoek zijn de
cursussen Houtbescherming, Steenmarters en
Vleermuizen terug van weggeweest. Deze drie
cursussen starten in het najaar.
In de cursussen Steenmarters en Vleermuizen wordt de
publieke voorlichting van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verdiept om onder andere gemeenten de mogelijkheid te geven kennis omtrent
deze diersoorten op te doen en als voorlichtingspunt voor
het publiek te dienen. Behandeld worden de situaties waarin vleermuizen of steenmarters voor overlast zorgen en wat
daar praktisch, maar ook wettelijk verantwoord, aan kan
wo rden gedaan. Ingeschrevenen bij het EVM of het CPMV
zull en vooral geïnteresseerd zijn in de driedaagse cursus
Vl eermuizen. In het volgende nummer van DIERPLAGEN
Informatie meer aandacht voor deze cursus. Dan nemen we
ook de watervleermuis onder de loep.

Aan verlening van een ontheffing om de steenmarter of
vleermuis toch te bestrijden, is vaak de voorwaarde gekoppeld dat de persoon in kwestie de cursus heeft gevolgd .
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FLORA- EN FAUNAWET
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Op nadrukkelijk verzoek van diverse gemeenten komt er
speciaal voor beleidsmensen en woordvoerders een cursus
Flora- en faunawet. 'Beschermd ' betekent nog niet dat je
aan handen en voeten gebonden bent, maar je moet wel
de weg weten. Opleidingen vinden plaats in het KAD
Trainingscentrum op het bekende adres: aan de Vadaring
te Wageningen, of bij de klant 'in-company' .
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