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Control Associations).
An increasing awareness tor the quality of
our environment compels to expert
application of toxic materials, better still to
solve pest problems without the use of
chemicals.
1n the effort of strivi ng tor expert professional pest control, contributions will have
to be made by periodical retraining activities, following developments and keeping
the manuals tor theoretica! and practical
instruction up to date.
Mijnheer de Minister, dames en heren,
Het is mij een eer en genoegen u in dit
nieuwe gebouw, een gemeenschappelijk
onderkomen van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen en het trainingscentrum
van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding, welkom te mogen heten.
A special word of welcome to our guests
and colleagues trom Belgium and the
United Kingdom (representatives of
CEPA: the European Organization of Pest
Control Associations).

•

De heer Bosman met het gezelschap
buitenlandse gasten.

Sedert mensenheugenis worden bewoners van onze aarde geconfronteerd met
ongewenste gasten in gebouwen .

■
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werkzaamheden (in de ruimste zin van het
woord).
Regelmatig bijscholen, het volgen van
nieuwe ontwikkelingen, het up-to-date
houden van lesmateriaal ten behoeve van
theorie- en praktijklessen zullen daaraan
bij moeten dragen.
En met het onderbrengen van zowel de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen en de
faciliteiten voor theorie- en praktijklessen
van de S.V.O. heb ik er alle vertrouwen in,
dat bestrijders van ongedierte in Nederland blijvend een hoog niveau van deskundigheid zullen handhaven.

En even zo vele eeuwen houdt men zich
bezig met de bestrijding van deze hinderlijke en schadelijke indringers. Maar het is
nog maar enkele tientallen jaren, dat voor
de bestrijding van deze dierplagen een
groot aantal chemische stoffen beschikbaar is. En met een toenemende bewustwording voor de kwaliteit van ons leefmilieu zullen deze giftige stoffen met zorg
en dus op een deskundige wijze moeten
worden toegepast of beter nog ...... zullen
problemen met plaagdieren bij voorkeur
zonder het gebruik van chemische middelen opgelost dienen te worden.
Aandacht voor dit vakgebied, de wering
en bestrijding van dierplagen in en om
gebouwen, bestaat bij de Rijksoverheid al
geruime tijd. Voortgekomen uit de Plantenziekten kundige Dienst werd de Afdeling Bestrijding van Ongedierte in 1964
ondergebracht bij de Hoofdinspektie
Milieuhygiëne van het toenmalige
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Onder leiding van de hoofdinspekteur
dr. N.J.A. Groen werd de Afdeling uitgebreid tot haar huidige vorm en bezetting. Ook in die periode (1972-1975)
kwamen de eerste contacten tot stand
met de toen opgerichte Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (N.V.O.) en namens de ongediertebestrijdingsdiensten van vele
gemeenten , de Nederlandse Vereniging
van Reinigingsdirekteuren (N.V.R.D.).
Deze contacten leidden o.m. tot het realiseren van de wens om de vakbekwaamheid van alle bij de bestrijding van ongedierte betrokken personen op een hoger
niveau te brengen, en leidde derhalve tot
de oprichting van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.).
Namens de Afdeling Bestrijding van Dierplagen hoop ik, dat alle betrokkenen ook
in de toekomst willen blijven werken aan
het zo zorgvuldig mogelijk, dus vakbekwaam, uitvoeren van bestrijdingsRat en Muis, 35 (3) 1987

8. T. Bosman en H. van Blaaderen.
Het wisselen van de wacht.

Ik dank u wel.

Inleiding door de voorzitter van de S.V.O. ter
gelegenheid van de officiële opening van het
S.V.O.-trainingscentrum op 30 september 1987
Summary

Speech by the chairman of the Dutch
Foundation tor Professional Pest Control
Training, mr. H. van Blaaderen, on the
occasion of the official opening of the Pest
Control Training Centre.
Ten years old Foundation tor Professional Pest Control Training and future
expectations.

-

Not only the 10-years existance, but also
the opening of the Pest Control Training
Centre was celebrated on September
30th 1987 at Wageningen. The chairman
of the Foundation stated to be proud that
the organisation is a public-private enterprise. The Foundation is a joint venture of
the government, local authorities and pest
control industry. The Foundation intends
to stimulate that pesticides will be used
Rat en Muis, 35 (3) 1987

only in case pest control cannot be carried
out by pest prevention only. In the opinion
of the Foundation chemica! pesticides
should only be used by qualified pest
control technicians.
In addition to Pest Control courses, the
Foundation started with Fumigation training and a course tor respiratory protection with compressed air breathingapparatus.
Pest Control is not dealing with incidents,
but requires a systematic way of handling
after problem analysis and problem
definition .
Moreover Pest Control Management requires a multidisciplinary approach with
the cooperation of physicians, veterinary
surgeons, all parties concerned and also
of building experts.
There is a growing demand tor quality and
expert knowledge in pest control. A zero
level of pests can only be guaranteed
79

1

when made conditions are accepted and
complied with.
The initial training and certification of Pest
Control technicians will now take place in
the new Training Centre.
Practical training will be initiated at the
fumigation course through simulation of
fumigations. Periodical retraining pro-

grams will be continued and !here are
plans tor the organization of symposiums.
The Foundation tor Professional Pest
Control Training wants to " market'' the
importance of quality in pest control including the importance of environmental
hygiene.

TIEN JAAR S.V.O.!
WELKE TOEKOMSTVERWACHTING?
Excellentie, dames en heren,
Inleiding
De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding was 25 dagen geleden jarig.
Op 5 september 1977 werd de notariële
oprichtingsakte van de stichting
gepasseerd.
Met het vieren van de tiende verjaardag
van de S.V.O. hebben we even gewacht.
Het bestuur wilde heel graag u allen daarbij betrekken. En omdat de agenda van
een bewindsman zeker vlak voor Prinsjesdag overvol is, werd 30 september de
datum waarvoor we u uitnodigden onze
gast te willen zijn. Niet alleen voor het
vieren van een verjaardag , maar vooral in
verband met het officieel openen van het
S. V .0 .-trainingscentrum.
Fijn dat u onze uitnodiging hebt
geaccepteerd.
Excellentie, het S.V.0 .-bestuur stelt het
op hoge prijs dat u vanmiddag de opening
van het trainingscentrum wilt verrichten.
Terugblik
Zoals de meesten van u weten werd onze
stichting tien jaar geleden in het leven
geroepen door de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirekteuren , de
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Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven en het DirektoraatGeneraal van de Milieuhygiëne van het
toenmalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Onze stichting is
een publiek-private samenwerkingsvorm.
Daar zijn we trots op.
Voor het oprichten van de S.V.O. waren er
zeer goede redenen. Werkgevers van een
aantal ongediertebestrijdingsbedrijven en
gemeentelijke ongediertebestrijdingsdiensten hadden vastgesteld dat bij
leidinggevend en uitvoerend personeel
onvoldoende vakkennis bestond.
Met name van de zijde van de bedrijfstak
werd gesteld dat opdrachtgevers uitsluitend gekwalificeerde personen zouden
moeten belasten met ongediertebestrijdingstaken, die gespecialiseerde kennis
vereisen. Ook door gemeenten werd heel
duidelijk de behoefte gevoeld aan een
vakopleiding voor de beroepsmatige
ongediertebestrijding.
Het Direktoraat-Generaal van de Milieuhygiëne wilde graag meewerken aan het
realiseren van een dergelijke vakopleiding. Immers, het onnodig en op ondeskundige wijze toepassen van chemische
bestrijdingsmiddelen in de direkte leefomgeving van de mens en waar voedingsmiddelen worden bewaard, bereid
Rat en Muis, 35 (3) 1987

Volle aandacht van hoofdinspecteur milieuhygiëne ir. M.E.E. Enthoven,
minister drs. E.H .T.M. Nijpels, directeur generaal minieuhygiëne prof.ir. W. C. Rey en plv. hoofdinspecteur milieuhygiëne mr. H.J.A. Schaap (v.l.n.r.)

-

of gebruikt betekent een gevaar voor de
mens en het milieu.
Om een indicatie te geven van de omvang
van de beroepsmatige ongediertebestrijding in ons land noem ik enkele gegevens
ontleend aan de "Statistiek ongediertebestrijding 1984" van het Centraal
Bureau van de Statistiek. De jaarlijkse
omzet van de beroepsmatige ongediertebestrijding in en om gebouwen, dus exclusief in land- en tuinbouw, bedraagt meer
dan vijftig miljoen gulden. Door ongediertebestrijdingsbedrijven en gemeentelijke
en regionale diensten wordt daarbij jaarlijks meer dan 350.000 kilogram lokaas
toegepast bij de bestrijding van ratten en
muizen, circa vierduizend kilogram
actieve stoffen van insekticiden, d.w.z.
circa 2 miljoen liter spuitvloeistof, alsook
meer dan 56.000 kilogram gasvormige
middelen.
Rat en Muis, 35 (3) 1987

De S.V.O. wil er toe bijdragen dat chemische bestrijdingsmiddelen alleen worden
toegepast als door het uitsluitend treffen
van weringsmaatregelen geen volledig
resultaat van een bestrijding van een dierplaag kan worden verkregen.
De S.V.O. is van mening dat de beoordeling van de noodzaak tot het wel of niet
toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen alleen kan worden overgelaten
aan vakbekwame bestrijdingstechnici.
De afgelopen jaren is de rol van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
vooral geweest het vervaardigen van
lesmateriaal en het verzorgen van opleidingen. De S.V.0.-0pleiding ongediertebestrijding heeft negen cursusjaren
achter de rug . In dit kader worden jaarlijks
twee verschillende cursussen gegeven;
de A-cursus met dertien lesdagen voor
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