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Het KAD is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en
milieubescherming. Het stelt kennis over beleid,
biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding
van ongewenste organismen ter beschikking aan
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Disclaimer
Uitingen van derden, zoals adverteerders, externe
auteurs en geïnterviewden, geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het KAD weer.

Jolanda Rustenhoven

Petra Derks

Graag informeren we u over enkele ontwikkelingen binnen EVM. Op initiatief van
het bestuur van EVM zijn er dit jaar verschillende trajecten ingezet om de organisatie van EVM verder te professionaliseren. Doel is om hiermee de onafhankelijkheid en deskundigheid van EVM als examen- en certificeringsinstituut beter te
waarborgen.
Zo is er een Commissie van Deskundigen ingesteld, waar drie deskundigen uit de
branche zitting in hebben. De Commissie van Deskundigen ziet toe op de kwaliteit van de examens en de nascholingsprogramma’s en -toetsen.
Verder hebben we recent onze nieuwe website (www.evm.nl) met verbeterde online-functionaliteiten voor de verschillende gebruikersgroepen in gebruik genomen. Met de nieuwe website is ook ons nieuwe logo (zie bovenaan deze pagina)
en huisstijl onthuld.
Tenslotte zijn we bezig om onze werkprocessen te optimaliseren.
Kortom: de EVM-winkel wordt flink verbouwd, maar blijft wel geopend tijdens de
verbouwing!
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en medewerkers van EVM,
Geart Benedictus, bestuursvoorzitter

Let op: nieuwe domeinnaam en nieuwe e-mailadressen voor EVM!
Sinds 1 september kunt u EVM vinden via onze nieuwe domeinnaam en website:
www.evm.nl. Dat betekent dat hiermee ook onze e-mailadressen zijn gewijzigd.
U kunt ons voortaan bereiken op info@evm.nl, of via de bekende e-mailadressen,
maar dan eindigend op @evm.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk dit in uw adresboek aan te passen. Overigens zijn wij
voorlopig ook nog bereikbaar via onze oude website en e-mailadressen (uw bericht wordt automatisch doorgestuurd naar onze nieuwe e-mailadressen).
Neemt u gerust een kijkje op onze nieuwe website, we hopen dat u er net zo
enthousiast over bent als wij!
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