ontwikkelt
kwaliteitssysteem
~

Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten dienste
van opdrachtgevers, de preventie-/bestrijdingsbranche en overheden.
Aanvullende expertise

allen tijde toegezonden aan degene die de

KAD het recht het KAD-logo toe te passen

De werkzaamheden van bestrijdingstech-

opdracht voor een bezoek heeft verstrekt.

op briefpapier, website , bedrijfswagens
en dergelijke. Het KAD overweegt om de

nici zijn in ontwikkeling. Zo verwachten
overheden en opdrachtgevers steeds meer

Gewaarborgde kwaliteit

namen van de bij het KAD aangesloten

dat u allereerst optreedt als adviseur in

Onlangs heeft het KAD een systeem

bedrijven te publiceren. Gewaarborgde

plaats van bestrijder. Dat is logisch aange-

ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de

kwaliteit is een gezamenlijk belang van alle

zien deze benadering vele voordelen heeft,

preventie- en bestrijdingsplannen kan

betrokkenen : opdrachtgevers, uitvoerders

ook op de langere term ijn. Bestrijding van

worden beoordeeld . Deze toetsing vindt

en de overheid. De KAD-strategie zal een

dierplagen is pas echt effectief wanneer

plaats aan de hand van vooraf vastgestelde

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan

bestrijdingstechnici en opdrachtgevers

criteria die worden gecheckt op niet vooraf

een economisch verantwoorde en een

samenwerken. Per 17 oktober is de Wet

aangekondigde tijdstippen.

milieuvriendelijke praktijk, met oog voor de

gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toetsing op kwaliteit kan deel uitmaken

volksgezondheid en productveiligheid .#

in de plaats gekomen van de Bestrijdings-

van een serviceovereenkomst die profes-

middelenwet uit 1962. Deze nieuwe wet

sionele bedrijven met het KAD afsluiten.

kent meer verantwoordelijkheden toe

De overeenkomst kan

aan opdrachtgevers terwijl deskundige

naar wens worden

advisering een belangrijke taak blijft van

aangepast.

dierplaagbeheersers. Het is een geruststel-

Zo biedt

lend idee dat alle betrokkenen kunnen

het

terugvallen op het KAD als kenniscentrum
voor aanvullende expertise. Overheden,
de bestrijdingsbranche en opdrachtgevers
maken in toenemende mate gebruik van
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diensten die het KAD aanbiedt

Eindoordeel
Plaagd ierbestrijd ingsbedrijven schakelen het KAD vaker in om opdrachtgevers ervan te overtuigen dat het
voorgestelde plaagdierpreventieplan
de toets der kritiek kan doorstaan. 1n
de praktijk betekent dit dat het KAD
het object bezoekt voor een beoordeling van de voorgestelde bouwkundige
en hygienische maatregelen in relatie
tot de noodzakelijke bestrijdingsacties .
Het eindoordeel van het KAD is voor
een opdrachtgever van grote toegevoegde
waarde . 1n feite wordt het complete
plaagdiepreventiesysteem door het KAD ,
als onafhankelijke instantie , goedgekeurd.
Bevindingen van een bezoek worden altijd
vastgelegd in een schriftelijk verslag, vaak
vergezeld van foto 's. Dit verslag wordt te

DIERPLAGEN

4-2007 p5

