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Anita Minnen, Officemanager

Het EVM wenst u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.
Namens het EVM
Anita Minnen

Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

Maandag 19 januari 2015
Maandag 9 februari 2015
Maandag 9 maart 2015

Maandag 12 januari 2015
Maandag 2 maart 2015
Dinsdag 3 maart 2015

Theorie-examen
Donderdag 5 februari 2015
Donderdag 12 februari 2015

Even voorstellen
Kwaliteit als visitekaartje, dat heb ik altijd als basis gezien voor mijn werk.
Het is dezelfde basis als van het ‘visitekaartje‘ van de KAD-leden die kwaliteit en
IPM binnen hun bedrijf centraal hebben gesteld. Al tijdens mijn opleiding vond
ik het leuk een brug tussen onderzoek en praktijk te slaan, in mijn geval tussen
genetica en bedrijfskunde. Nu -in het bedrijfsleven- focus ik me op de schakel
tussen kennis en kunde, tussen de onderbouwing en de praktijk.
Het certificaat van het KAD-Keurmerk staat niet voor niets voor IPM en de toepassing daarvan in de praktijk. Ik ben opgegroeid met het principe van biologische bestrijding van ziekten en plagen in de groentekas. Reeds tientallen jaren
is in de kas het evenwicht tussen vriend en vijand dé standaard. Onder andere
door toepassing van biologische bestrijding hebben wij, als B.V. Nederland,
onze exportpositie kunnen verbeteren.
Certificering van uw bedrijf zie ik als een goed middel:
• om terug te kijken op het afgelopen jaar: wat ging er goed en wat kan worden
verbeterd
• om een idee te krijgen waar u als ondernemer staat binnen de sector
• om een actie- en prioriteitenlijstje voor het komende jaar te maken
Leuk om iedereen in de loop van 2015 in de praktijk terug te zien.
Ernest de Kuijper, EVM-auditor
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