Jacqueline Duurland, KAD
•
•
• KAD-opleidingen in ontwikkeling
•
• Gerrit Otten geeft vakbekwaamheid nieuwe inhoud
•
•
• Met ingang van juli 2008 is Gerrit Otten als Operationeel Manager in dienst getreden

bij het KAD. Om te beginnen, gaat hij zich bezighouden met het opleidingsaanbod
en alles wat daarbij komt kijken, zoals cursusmateriaal en docentenwerving en -begeleiding. Otten: "Plaagdierpreventie is een serieus te nemen vak en dat zal steeds
meer in het opleidingsaanbod, inclusief nieuwe nascholingscursussen worden uitgedragen."

Voor velen binnen de branche is Gerrit Otten een bekend
gezicht. Zijn kennis , ervaring en net werk zijn van grote waarde
voor het KAD, iets waar om te beginnen veel cursisten profijt
van zullen hebben. Dat Otten al jaren werkzaam is als docent
voor het KAD is mooi meegenomen.
Vanaf 1979 is Otten werkzaam geweest bij de afdeling
Ongediertebestrijding van de GGD Amsterdam.

Hij is er gestart als bestrijdingstechnicus en heeft alle functies
van het bedrijf doorlopen. Een man van de praktijk, dus. Van
1984 tot 1988 was Otten Hoofd Uitvoering en vanaf 1988 tot
begin 2008 was hij werkzaam als afdelingshoofd bij deze afdeling. Sinds begin 2008 is de naam van de afdeling omgedoopt
tot Dierplaagbeheersing GGD Amsterdam.

Iedereen doet maar wat
Otten: "In mijn vorige functie werkten wij als afdeling veel
samen met de voorloper van het KAD, de Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van VROM. Bij het
teloor gaan van deze afdeling was een op landelijk niveau
coördinerend, faciliterend en beleidsondersteunend orgaan
op het gebied van dierplaag beheersing verdwenen. Vooral
in de openbare gebieden hebben vele partijen een rol maar
een gestructureerde samenwerking en gezamenlijke aanpak
in Nederland ontbreekt. Een centrale registratie van trends
in dierplaag wering en bestrijding is een noodzaak. Neem de
ziekte van Weil: niemand weet hoe veel het voorkomt. iedereen
doet maar wat. Iets vergelijkbaars zie je met de zwarte rat. Er
zijn al problemen met bestrijden in Noord-Limburg en OostBrabant en het probleem breidt zich steeds verder uit. En ja ...
van praten gaat het niet weg.
Gelukkig neemt het KAD steeds meer de rol op zich van coordinator en initiator bij het ontwikkelen van beleid. Ook kan
het KAD trends in Nederland bijhouden door te fungeren als
centraal meldpunt en het bijhouden van een landelijke database. Plaagdieren houden zich nu eenmaal niet aan stads- en
of provinciegrenzen."

Het kost je niet je baan, maar breidt die juist uit!
Otten: "Opleiding, advies en actuele informatie zijn essentieel voor de ontwikkeling van adequate dierplaagbeheersing
in Nederland. Deze zaken zijn voor mij altijd zeer belangrijk
geweest en de functie die ik nu ga vervullen binnen het KAD
is voor mij opnieuw een uitdaging. Mijn visie is dat er - nog
- meer niveau moet worden gebracht op het gebied van plaagdierbeheersing in Nederland (en de overzeese gebiedsdelen!).
Het is een volwaardig, zeer belangrijk vak. Kennis van infectieziekten, zoönosen, exoten en bio-diversiteit is in de huidige
tijd zeer belangrijk. Ook kennis van de Flora-en Faunawet, het
uitvoeren van audits, 1PM (lntegrated Pest Management) en
adviseur (verkoper) van een goed product zijn onderdelen waar

een allround bestrijdingsdeskundige over moet beschikken. Als
deskundige ben je méér dan een bestrijder alleen, je kunt ook
een analyse maken en een bedrijf adviseren. iedereen heeft
hier baat bij: de klant krijgt een goed advies, het milieu vaart
wel bij het voorkomen van plagen en het verminderde gebruik
van biociden, uw baas (misschien wel uzelf) verd ient meer
geld en door de uitbreiding van uw functie maakt u uw werk
interessanter!"

Nieuwe leergang met applicatiecursussen
Er wordt door Gerrit Otten momenteel een leergang ontwikkeld
waarbij er vanaf de basiscursus bestrijdingstechnicus telkens
een niveau kan worden toegevoegd met behulp van applicatiecursussen, waardoor men steeds een stap hoger komt qua
kennis en kunde.
In de toekomst zal de cursus bestrijdingstechnicus meer praktijkgericht worden en zal er minder aandacht zijn voor parate
kennis over wetgeving en communicatie. Deze onderdelen
komen wel weer uitgebreid aan bod in de syllabus, zodat informatie hierover makkelijk op te zoeken valt. Wetgeving en communicatie komen meer uitgebreid aan bod in de opleiding tot
bestrijdingsdeskundige. In deze cursus zal ook dieper worden
ingegaan op onderzoek, inventarisatie en determinatie. In een
derde traject kan men zich van bestrijdingsdeskundige ontwikkelen tot dierplaagadviseur. De verdiepings- en/of nascholingscursussen die deze weg naar expertise banen, zijn onder meer
die van gasmeetdeskundige, audit uitvoeren (bijvoorbeeld in de
voedselverwerkende industrie, de gezondheidszorg, de horeca
en grootwinkelbedrijven) met rapportage en een cursus op het
gebied van digitale verslaglegging. Ook komt er een cursus
die zich richt op veranderende wetgeving op het gebied van
dierplaagbeheersing, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan
woningwet, bouwbesluit en bouwverordening, wet gewasbescherming en biocoiden en wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Zo zijn er onder leiding van Gerrit Otten tal van cu rsussen in
de maak. In Dierplagen Informat ie houden wij u op de hoogte!

Docenten gezocht!
Voor tal van nieuwe cursussen heeft het KAD al inspirerende wetenschappers en rotten in het vak aangezocht en gevonden.
Samen met ons bestaande docentencorps zullen zij garant staan voor mooie opleidingen.
Wilt u met uw expertise/praktijkervaring toetreden tot dit corps of heeft u goede ideeën voor cursusmateriaal,
laat dit weten en mail naar HYPERLINK "mailto:gotten@kad.nl" gotten@kad.nl.
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