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.)
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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
81
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bestrijdingstechnici op het niveau van
lager beroepsonderwijs en de B-cursus
met achttien lesdagen voor leidinggevenden op het niveau van middelbaar
beroepsonderwijs.
De syllabi A en B zijn losbladig. Syllabihouders kunnen zich abonneren op jaarlijkse toezending van wijzigings- en aanvullingsbladen. De S.V.O.-syllabi fungeren behalve als lesboek tevens als naslagwerk in de Nederlandse taal voor het
vakgebied.
De inschrijving van cursisten voor de
Opleiding ongediertebestrijding bleef
vanaf de oprichting van de S.V.O. op een
hoog peil.
Aan de examens werd tot nu toe deelgenomen door 425 A-cursisten, waarvan
aan 361 kandidaten , d.w.z. 85%, het
S.V.O.-VakbekwaamheidsdiplomaA
werd uitgereikt; van de 282 B-kandidaten
ontvingen er 249, d.w.z. 88%, het S.V.O.Vakbekwaamheidsdiploma B.
In 1983 werd op verzoek van het
Direktoraat-Generaal van de Arbeid van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met de S.V.O.cursus gassingsleider. De theoretische
cursus duurt zes dagen. Voor het verkrijgen van een Bewijs van deskundigheid
als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit moet na het theoretisch examen
ook een praktijkexamen worden afgelegd .
De kandidaat treedt dan op als gassingsleider bij de uitvoering van een gassing met blauwzuur, fosforwaterstof of
methylbromide. In het kader van de
S.V.O.-Opleiding gassingen in besloten
ruimten werd in 1985 gestart met de cursus persluchtmaskerdrager.
Dank
Namens het bestuur wil ik ook bij deze
gelegenheid dank overbrengen aan de
administratieve medewerksters, docenten , examinatoren en examencommissie-
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lende grondwaterstand. Om deze zaken
te kunnen herkennen en op te lossen
heeft de bestrijdingstechnicus elementaire bouwtechnische kennis en praktijkervaring nodig.

leden voor de enthousiaste medewerking
aan de S.V.O. Zonder uw inzet had het
bestuur niet kunnen besluiten over te
gaan tot het inrichten van een eigen
trainingscentrum.
Een woord van dank past hierbij ook aan
de leden van de kascontrolecommissie.
U maakte het onze penningmeester niet
gemakkelijk en zo hoort het ook.
Graag wil ik vandaag ook wijzen op de
bijzonder goede en prettige samenwerking binnen het S.V.O.-bestuur, waardoor
veel initiatieven konden worden ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. De goede
verstandhouding tussen de bestuursleden en medewerkenden onderling is en
blijft van zeer groot belang voor de S.V.O.

In een beperkt aantal gevallen betreft de
oorzaak van de hinder het bewonersgedrag. Dan moet de beroepsmatige
bestrijder over kennis en ervaring
beschikken in gesprekstechniek en communicatie om verbetering in de situatie te
kunnen bereiken.
Alleen kennis kan leiden tot een verantwoorde aanpak van welke problematiek
dan ook. Als een ongediertebestrijder niet
over voldoende vakkennis beschikt, zal hij
of zij al gauw besluiten tot het " domweg"
periodiek toepassen van chemische
bestrijdingsmiddelen zonder uitzicht op
een volledig resultaat van de bestrijding.

Ongediertebestrijding is een vak
De S. V.O. heeft er toe kunnen bijdragen
dat ongediertebestrijding ook buiten de
bedrijfstak wordt gezien als een volwaardig vak.
Dierplaagbestrijding is geen incidentenaanpak, geen symptoombestrijding,
maar vergt een systematisch handelen na
probleemanalyse en probleemdefinitie.
Daartoe is ondermeer nodig determinatie
van de diersoort en inventarisatie van de
verspreiding alsook informatie aan alle
betrokkenen. Dierplaagbestrijding vergt
bovendien een multidisciplinaire aanpak.
Vanwege gezondheidsaspecten zoals in
verband met parasitosen, allergenen en
dierziekten zijn er contacten met humaan
medici en veterinaire artsen. Om de problemen op te lossen moet de medewerking worden verkregen van betrokken
bedrijven, huiseigenaren, bewoners en
gebruikers van ruimten en terreinen.
Ook wering van ongedierte heeft een
multidisciplinair karakter. In veel gevallen
blijkt het bouwkundige oorzaken te betreffen zoals defecte rioleringen, optrekkend
vocht of inwatering, onvoldoende mogelijkheden voor ventilatie, hoge of wisseRat en Mu is, 35 (3) 1987

Wetgeving

-

De Inspectie Milieuhygiëne, waaronder
ook de Afdeling Bestrijding van Dierplagen ressorteert, heeft voor haar jubileumjaar 1987 als motto ''Wet en Werkelijkheid". Ook de oud-cursisten van de
S.V.O. hebben uiteraard met beide te
maken bij de uitvoering van hun werkzaamheden. En de kwaliteit van hun werk
kan direkt van invloed zijn op het milieu,
met inbegrip van het woon- en werkmilieu.
De kwaliteit van het werk telt. Met hun
kennis en inzicht ondermeer verkregen
door de vakopleiding moeten zij de problemen op het gebied van dierplagen
oplossen. Maar vaak staan ze daarbij in
de kou. Door onvoldoende rugdekking,
onvoldoende en onduidelijke wetgeving.
De beroepsmatige ongediertebestrijder
heeft een wettelijke regeling nodig, die
bijdraagt aan het verplichten tot een
efficiënte en op verantwoorde wijze
bestrijden van ongedierte en waarin
vakbekwaamheidseisen zijn opgenomen
voor bestrijdingstechnici. Het publiek en
Rat en Muis, 35 (3) 1987

het bedrijfsleven mogen verwachten dat
als zij een beroep doen op een ongediertebestrijdingsbedrijf of -dienst, dat op verantwoorde en vakkundige wijze wordt
opgetreden.
Op 7 september 1978 bij de opening van
het eerste cursusjaar van de S.V.O. sprak
de Direkteur-Generaal voor de Milieuhygiëne, prof.ir. W.C. Reij namens de op
het laatste moment verhinderde minister
Ginjaar. De heer Reij deelde mede, dat in
een ontwerp van wet op de wering en
bestrijding van dierplagen eisen zouden
worden opgenomen ten aanzien van de
vakbekwaamheid van degenen, die
beroepsmatig belast zijn met ongediertebestrijding.
De heer Reij eindigde zijn betoog met de
woorden, ik citeer: "Er kunnen echter
geen opleidingseisen worden gesteld als
er geen opleiding is. Mede met het oog
hierop is vorig jaar de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding opgericht"
(einde citaat).
Graag wil ik u, minister Nijpels, namens
het bestuur van de S.V.O. vragen of u de
behandeling van een bij de start van de
S.V.O.-opleidingen in het vooruitzicht
gestelde wettelijke regeling wilt toezeggen. Een goede wetgeving is een elementaire voorwaarde van handhaving van
wettelijke voorschriften. Van groot belang
voor het toezicht op vakbekwaamheid is
een wettelijk verplichte opleiding met een
vakbekwaamheidsdiploma en met nascholingsprogramma's.
Toekomstverwachting
Onze vakopleiding moet zich verder ontwikkelen om te kunnen voldoen aan alle
te stellen eisen in verband met volksgezondheidsaspecten, bescherming van
het milieu en ook aan de belangen van opdrachtgevers. Er is een groeiende vraag
naar kwaliteit van de ongediertebestrijding en garantie voor uit te voeren bestrij83
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dingswerkzaamheden. Het gewenste nulniveau van een populatie plaagdieren kan
worden gegarandeerd als gestelde garantievoorwaarden worden geaccepteerd en
nagekomen. Overeenkomsten met bedrijven voor periodieke inspekties moeten in
de plaats komen van z.g. onderhoudscontracten met periodieke bestrijdingsacties. Daarvoor is een hoge graad van
vakbekwaamheid in de ongediertebestrijding noodzakelijk.
Bij het voortdurend bezig zijn met het verhogen van het niveau van de opleidingen
dienen we het oog gericht te houden op
de praktijk. Ons S.V.O.-trainingscentrum
met praktijkruimte geeft de mogelijkheden tot intensivering van de praktijklessen voor de Opleiding ongediertebestrijding. We zullen praktijkomstandigheden bij de bestrijding van ongedierte zo
goed mogelijk proberen te simuleren.

opdrachtgevers als instellingen van
gezondheidszorg, voedingsmiddelenbedrijven, de horecasector en woningcorporaties.
De S.V.O. wil het belang van kwaliteit van
de ongediertebestrijding incl. milieubelang "doorverkopen"; het is een uitdaging om als doel te stellen het vergroten van de toename van medestanders bij
opdrachtgevers en via oud-cursisten binnen de bedrijfstak en
ongediertebestrijdingsdiensten.
De S.V.O. wil haar bijdrage blijven
leveren aan het overdragen van kennis op
het gebied van de ongediertebestrijding.
Een goede opleiding en periodieke nascholingsprogramma 's met theorielessen
en praktijktraining zijn daarvoor nodig.
Het S. V.O.-bestuur verwacht dit beter te
kunnen bewerkstelligen met het S.V.O.trainingscentrum.

Ook zal gestart worden met praktijktraining bij de cursus gassingsleider door
het simuleren van de uitvoering van gassingen. Dil zal een uitbreiding van het
aantal lesdagen betekenen.
De cursus persluchtmaskerdrager is een
noodzakelijk onderdeel van de S.V.O.Opleiding gassingen.
In overleg met het Direktoraat-Generaal
van de Arbeid werd besloten om eind
1988 te starten met verplichte nascholingscursussen voor gassingsleiders. Deze
nascholing zal een voorwaarde worden
voor het verlengen van een Bewijs van
deskundigheid, dat een geldigheidsduur
heeft van vijf jaar.

Excellentie, dames en heren , ik dank u
voor uw aandacht.
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Summary

Speech by the chairman of the Dutch
Pest Control Association , mr. M.A. Zandbergen, on the occasion of the official
opening of the Pest Control Training
Centre on September 30th, 1987 in
Wageningen.
(The editor is not responsible tor views
expressed).
The Dutch Pest Control Association
always wanted optima! training possibilities tor professional Pest Control.

Excellentie, dames en heren,

Rat en Muis, 35 (3) 1987
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(buiten verantwoordelijkheid van de redactie).

Stated is that the application of chemica!
pesticides is limited, which makes il not
easier tor werking in the branch.
The lack of uniform instructions and
action at tracing and prosecution activities in cases of offence, injures these who
act within the rules. The private enterprises would like to see that pest contra!
departments of local authorities become
part of the branch .
A law tor this business branch will only be
effective when pest control activities will
be reserved tor qualified pest control
technicians.

Nascholingsprogramma 's voor ca. 150
oud-cursisten van de Opleiding ongediertebestrijding werden georganiseerd in
1983, 1985 en 1987. Deze nascholingscursussen zullen voortaan plaatsvinden
in het S.V.O.-trainingscentrum in kleinere
groepen oud-cursisten.
Er zijn ook plannen voor symposia ten
behoeve van informatieverstrekking aan
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Toespraak door de voorzitter van de N.V.O. de heer M.A. Zandbergen - ter gelegenheid van
de officiële opening van het S.V.O.trainingscentrum op 30 september 1987 te
Wageningen

-

De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven is blij met het
S.V.O.-trainingscentrum dat vandaag
officieel wordt geopend.
De N.V.O. heeft- en dat blijkt al uit het feit
Rat en Muis, 35 (3) 1987

De heer M.A. Zandbergen, voorzitter van de
Ned. Vereninging van Ongediertenbestijdingsbedrijven aan het woord.

dan de N.V.O. mede-oprichter is van de
S.V.O. - altijd gestreefd naar optimale
opleidingsmogelijkheden voor deze
bedrijfstak. Die zullen uiteindelijk immers
kunnen leiden tot een gezonde bedrijfstak
waarin, zonder onnodige belemmeringen,
het volksgezondheidsbelang en het
milieubelang enerzijds en commerciële
belangen anderzijds uitstekend hand in
hand kunnen gaan. Helaas moeten wij
constateren dat tegenover de positieve
bijdrage die daaraan door het samenwerkingsverband S.V.O. wordt geleverd,
enkele andere aspecten juist meer als
rem voor een dergelijke positieve ontwikkeling fungeren. Ik noem u de volgende:
1. De toepassing van chemische ongediertebestrijdingsmiddelen wordt in
toenemende mate beperkt. Dat maakt
het werken in deze branche er niet
eenvoudiger op. Vanzelfsprekend
heeft de N.V.O. begrip voor beperkin85
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