VIP-Keurmerk

Verantwoord Integraal
Plaagdierbeheer: VIP
In de vorige edities van DIERPLAGEN Informatie hebben we u uitvoerig
geïnformeerd over het VIP-Keurmerk. Dit keurmerk vervangt het oude
KAD-Keurmerk.
De grootste verschillen met het KADKeurmerk zijn:
• De voorwaarden van de NEN-EN 16636
2015 zijn erin opgenomen (in de volksmond bekend als de CEPA-norm).
• De voorwaarden van het certificaat Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen zijn erin opgenomen.
• De norm wordt niet meer door het KAD
geaudit, maar door de onafhankelijke
auditerende instelling Vinçotte ISACert.
KAD is alleen als normbeheerder betrokken.

De lat ligt hoog
De inhoud van de norm is door bovenstaande punten sterk gewijzigd ten opzichte van de oude KAD-Keurmerknorm, waardoor ervoor gekozen is om de oude norm
te laten vervallen en de nieuwe VIP-norm
te lanceren. Het doel van de VIP-norm is
een borging te bieden voor de kwaliteit in
de uitvoering van plaagdierbeheerswerkzaamheden en de lat is hoog komen te
liggen. Uitgangspunt van alle werkzaamheden vormt de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI), met als zwaartepunt de juiste
determinatie van plaagdieren. Op basis van
deze inventarisatie wordt een plaagdierbeheersplan opgesteld waarin alle preventieve en curatieve maatregelen dienen te zijn
opgenomen. De klant kan er daardoor bij
een VIP-Keurmerkhouder vanuit gaan dat
hij of zij de juiste man of vrouw over de
vloer krijgt.

vijftien bedrijven aangemeld bij Vinçotte
ISACert voor de initiële audit. Meerdere bedrijven hebben deze audit al achter de rug.
Met gepaste trots kunnen we u mededelen
dat op dit moment drie bedrijven geslaagd
zijn voor hun initiële audit en daarmee het
VIP-Keurmerk uitgereikt hebben gekregen.
Het eerste bedrijf dat voor de initiële audit
slaagde was OptaScan uit Bantega. OptaScan werd snel gevolgd door HOB Gieten
en FD Plaagdierpreventie uit Eindhoven.
Wij feliciteren OptaScan, HOB Gieten en
FD Plaagdierpreventie van harte met het
behalen van het VIP-Keurmerk!

Vraag vanuit de markt
De plaagdierbeheersbranche maakt de
laatste jaren, gedwongen door diverse wij-

zigingen in wet- en regelgeving, veel ontwikkelingen door. Plaagdierbeheersers
worden steeds meer gedwongen om te
communiceren met de klant en om meer
duurzame en preventieve oplossingen aan
te dragen. Opdrachtgevers worden door
deze veranderingen aangezet tot nadenken. Steeds vaker kloppen opdrachtgevers
bij het KAD aan voor een second opinion
of een onafhankelijke kwaliteitsinspectie,
of voor begeleiding in aanbestedingstrajecten. De vraag om kwaliteit is hoog en
de oude contracten geven niet meer voldoende invulling aan de wensen van de
klant en aan Integrated Pest Management
(IPM). Ministeries, gemeenten, chemiebedrijven, zorginstellingen en bedrijven in
de levensmiddelenindustrie hebben in de
afgelopen maanden interesse getoond in
het VIP-Keurmerk. Binnenkort zullen de
eerste offerteaanvragen en aanbestedingen komen met daarin de criteria van het
VIP-Keurmerk erin vereist. 

OptaScan, HOB Gieten en FD
Plaagdierpreventie: Gefeliciteerd!
De VIP-norm is in november van 2016
gelanceerd en diverse bedrijven zijn aan
de slag gegaan om de voorwaarden van
deze norm in hun bedrijfsprocessen te implementeren. Tot op heden hebben zich

Loek Kloosterman van OptaScan (links) ontvangt het VIP-Keurmerkcertificaat uit handen van
Robert Minnaar van ISACert. Foto: ISACert
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