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Het KAD is op ve le fronten act ief en dat levert een bee ldvorming op die lang niet altijd voor iedereen
duidel ij k is. Onda nks een structurele samenwerking met inmi dde ls ee n groot aant al gemee nten , zij n
er nog st eeds gemee nten d ie niet bekend zij n met de moge lij kheid om zi ch bij het KAD aan te sluiten
met all e voorde len van dien . Het KAD werkt ook samen met belanghebbe nde m ini steries . Toch word t
het KAD nog wel eens gezien als een conc urre nde pa rti j binnen de branc he van plaagdierbe heersbedrij ven.
Het tegendee l is het geva l, want het KA D is geen bed rij f dat zelf best rijdingsa ct ies uitvoert. Wat het KAD we l doet , is het
ont wikke len en dele n van ke nnis op het gebied va n last ige dieren die de belangen van mens en di er ku nnen
sc haden . Het KAD inspecteert als derde pa rtij in opd rac ht van opd rachtgevers en of opdrachtn emers . Het KAD draagt bij
aan be leidsontwikke ling van overh eden op het geb ied va n d uurzaam fau nabehee r en streeft ernaar om de kwa litei t van
de prakt ijk op een hoger pei l te brengen. Prevent ie is het uitgangspunt maa r daarb ij word t de prakt ijk van doe lgerichte
bestrijding niet uit het oog verloren . Het doe l is het op lossen va n prob leme n en de toepassing van bioc iden dient daarbij
professioneel en dus met zo min mogelijk sc hade voor mens, d ier, nat uur en m il ieu te worden uitgevoerd .
Kortom , het KAD is een onafhanke lijk ken nisce ntrum zo nder wi nstoogmerk . Die onafh anke lij kheid is een groot voordee l
voor de organ isati es waa r het KAD mee sa menwerkt. Het KAD-Keurmerk onderst reept nog eens duide li jk de noodzaak
van onafh anke lij kheid . Het KAD is het cen t rum waa r me n van oudsher terec ht kan voor de beroepsopleiding, appl icat iec ursussen en nasc holing. 'Wageningen ' is sinds 1942 een begrip in plaagdie rland .
Het KAD wil ee n ontmoeti ngspu nt zijn va n bedrijven en overheden die streven naar kwal iteit. Het is de geboden kwa lit eit
die te lt wan neer het gaat om economi sc h succes van bedrij ven en betrou wbaarhei d van de overh eid . Sa menwerk ing met
het KAD loont.

Nico Vonk, directeur KAD , nvonk@kad .nl
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