•
•
• BT cursus-KAD
•
•
• maakt muskusrattenvangers
• meer allround
• In Nederland zijn 400 muskusrattenbestrijders werkzaam, waarvan 50 in de regio
•
• Gelderland (inclusief de Veluwe en de Achterhoek). Deze 50 mensen zijn in dienst van
het Waterschap Rivierenland. Aangezien het vak van muskusrattenbestrijder een
fysiek zwaar beroep is, opent een meer allround opleiding tot bestrijdingstechnicus
perspectief op een beter vol te houden en afwisselender carrière!
TNO: fysiek zwaar beroep
Enige tijd geleden kondigde de Landelijke Werkgroep Muskusrattenbestrijders aan vanaf de leeftijd van 50 jaar een dag in
de week minder te willen werken , wegens de fysieke zwaarte
van het beroep . Er werd door TNO een rapport opgesteld en
muskusrattenbestrijder werd als 'slijtend beroep ' aangemerkt .
Er gaat veel sjouwen mee gepaard en mensen moeten in weer
en wind door sloten waden . Veel muskusrattenvangers krijgen
gewrichtsproblemen en last van knieën, heupen en rug .
Ruben Verwoert, teamleider muskusratten - en beverrattenbestrijding: " Het is natuurlijk de bedoeling dat mensen gezond
65 worden . Dan is het geen gek idee om ervoor te zorgen dat
de werkzaamheden fysiek wat minder zwaar worden. Er stonden bij het Waterschap al heel wat mensen op de lijst die zich
graag verder wilden ontwikkelen en een cursus bestrijdingstechnicus wilden doen. Daarbij komt dat we ook steeds meer
meldingen van bruine ratten krijgen . Met het volgen van de
BT- cursu s slaan we twee vliegen in één klap .

Mes snijdt aan twee kanten
Ruben Verwoert : "Als teamleider heb ik samen met zeven
muskusratbestrijders de cursus BT bij het KAD gevolgd . Het
theorie-examen hebben we inmiddels gehaald en binnenkort doen we het praktijkexamen . De cursus opent voor ons
veel nieuwe mogelijkheden . Enerzijds kunnen mensen hun
werkzaamheden meer variëren zodat we tot ons 55e (en de
jongeren zelfs langer) doorkunnen. Anderzijds kunnen we nu
ook de klachten van burgers over bruine ratten aanpakken of
de bestrijdingen uitvoeren bij eigen objecten van Waterschap
Rivierenland, denk aan zuiveringsinstallaties en gemalen. Die
nieuwe perspectieven geven weer een positieve impuls aan
het werk! "

Noot van de redactie: het praktijkexamen is door deze hele groep
gehaald. Proficiat!

Muskusrattenvangers meldt u!
Zoals u al kon lezen, telt Nederland 400 muskusrattenbestrijders.
Steeds meer mensen weten de weg naar de BT-cursus van het KAD te vinden.
Immers: met het diploma van bestrijdingstechnicus op zak kunt u uw werkzaamheden verdiepen en bent u breder inzetbaar.
Zo kunt u uw vak langer naar tevredenheid uitoefenen.
Meer weten? U vindt uitgebreide informatie op onze site: www.kad.nl.
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