KAD-Keurmerk

HOB Gieten
nieuwe KAD-Keurmerkhouder
Op 1 januari 2003 heb ik HOB Gieten opgestart. HOB staat voor Hoekstra Ongedierte Bestrijding en is gevestigd in Gieten, een dorp gelegen
op de Hondsrug in de provincie Drenthe en onderdeel van gemeente Aa en Hunze.
Voordat ik mijn bedrijf opstartte, was ik als gediplomeerd
bestrijder in dienst bij gemeente Aa en Hunze en hiernaast hield ik me bezig met de bestrijding van wespen bij
diverse instanties en bij particulieren. Kort na de opstart
heb ik een ruimte gehuurd van 25 m2 en heb ik het bedrijf
van daaruit verder uitgebouwd. Nu, twaalf en een half jaar
later, heb ik vier collega’s en zijn we gevestigd in een pand
van 500 m2 aan de Oelenboom 12 te Gieten. Met onze
werkzaamheden richten we ons op het noorden van het
land: Drenthe, Friesland, Groningen, de Kop van Overijssel en sinds kort zijn we ook in Duitsland actief. Als bedrijf
concentreren wij ons op de zakelijke markt, gemeentes,
zorginstellingen en coöperaties, maar ook particuliere
klanten met problemen zijn we natuurlijk van dienst. Integrated Pest Management (IPM) is een belangrijk onderdeel
binnen ons bedrijf. Eerst vaststellen wat het probleem is,
dan zoeken naar de oorzaak om daarna maatregelen te
treffen om het probleem op te lossen en om herhaling te
voorkomen.
In 2014 besloot ik dan ook dat ik het KAD-Keurmerk wilde behalen. Met steun van het KAD door middel van een
pre-audit, hebben we het keurmerk bij de eerste audit behaald. Op 11 juni jl. vond de uitreiking van het keurmerk
plaats door Nico Vonk, directeur van het KAD. Omdat de
uitreiking samenviel met het twaalf-en-een-halfjarig bestaan van ons bedrijf, was dit voor ons aanleiding voor
een klein feestje.
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Het KAD-Keurmerk heeft er aan bijgedragen dat we opdracht hebben gekregen voor het inspecteren van een tien-

Het team van HOB Gieten met van links naar rechts:
Hans Hoekstra, Alex Thole, Janny Geerts, Armand de Roo en
Brendan Drenth.
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Hans Hoekstra ontvangt het KAD-Keurmerk
uit handen van Nico Vonk.

tal bedrijfspanden en voor het treffen van
preventieve maatregelen ter voorkoming
van overlast door plaagdieren. Dit heeft de
opdrachtgever doen inzien dat deze aanpak kostenbesparend werkt. Om als bedrijf
verder door te ontwikkelen op het gebied
van preventie (IPM) heb ik nieuw personeel
aangetrokken, medewerkers die thuis zijn
in de bouw. Zij versterken ons team zodat
wij inzicht krijgen in bouwconstructies.
Ook zij zullen worden opgeleid tot bestrijdingstechnicus. In de toekomst zullen onze
werkzaamheden steeds meer zijn gericht
op het uitvoeren van preventieve maatregelen, zeker gelet op de huidige beperking
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
buiten gebouwen. Ikzelf denk dat het een
goede zaak is om na te denken over milieubelasting en doorvergiftiging, maar ik denk
ook dat deze beperking het probleem van
ratten en muizen niet oplost. Verder zie ik
ook het belang, de noodzaak, van goede
voorlichting richting de klant. Een taak die
niet alleen bij ons ligt, maar ook bij de regelgever.
Tot slot zie ik onze toekomst rooskleurig
in, samen met het KAD-Keurmerk zal dit
alleen maar positief werken richting toekomstige en bestaande klanten.

