Jubileum

Jeannette Budding
Cursuscoördinator
Jeannette is een bekend gezicht voor iedereen die regelmatig bij ons in
Wageningen langskomt. Deze zomer vierde zij haar 12,5-jarig jubileum
bij het KAD. Een mooie gelegenheid om Jeannette nog wat beter te leren kennen.
Wat zijn je werkzaamheden bij het KAD?
Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn de planning en financiën rondom de opleidingen en ik ben het aanspreekpunt voor de cursisten en docenten. We zijn altijd bezig
met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe nascholingen en het doorvoeren van aanpassingen in de opleiding
Bestrijdingstechnicus. Elke wijziging in wet- en regelgeving heeft invloed op ons cursusmateriaal en moet zo snel
mogelijk worden bijgewerkt. Daarnaast heb ik een aantal
P&O en facilitaire taken en houd ik me bezig met de ICT
binnen het KAD.

En wat vind je het leukst?
Het contact met de cursisten vind ik het leukst. Of het nou
in de pauze is of tijdens één van de lessen die ik verzorg,
we hebben zoveel verschillende cursisten met allemaal
een eigen verhaal, dat vind ik leuk om te horen. Ik vind
het erg belangrijk dat cursisten weten bij wie ze moeten
zijn als ze vragen hebben en die ook daadwerkelijk durven te stellen. Uiteraard is het de doelstelling dat de cursisten een leerzame dag hebben gehad, maar daarnaast
vind ik het belangrijk dat ze ook een léuke dag hebben
gehad en graag willen terugkomen.

Wat heb je geleerd tijdens je werk bij het KAD?
Een aantal jaar geleden heb ik zelf de opleiding Bestrijdingstechnicus gevolgd. Ik heb geleerd dat er zoveel meer
bij plaagdierbeheersing komt kijken dan alleen de bestrijding zelf. Vooral de leefwijze van het plaagdier is heel belangrijk en als je de nodige maatregelen treft, kun je veel
problemen voorkomen. Ik denk dat het gebruik van biociden steeds verder onder druk zal komen te staan en dat de
nadruk van plaagdierbeheersing nog meer komt te liggen
op preventie. Ik zou het leuk vinden om in de toekomst
nog meer praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld door
met collega’s mee te gaan bij inspecties en onderzoeken.

Hoe ben je in de plaagdierwereld terecht
gekomen?
Ik moest van mijn toenmalige werkgever, een uitzendbureau, mijn overuren opmaken en zat daardoor veel thuis.

Mijn zus Willy was toen al jaren werkzaam bij het KAD en op dat moment was
het erg druk. Ze vroeg of ik haar een beetje
wilde helpen met administratief werk. Dat
is mij zo goed bevallen dat ik mijn baan
als intercedente heb opgezegd en fulltime
aan de slag ben gegaan bij het KAD.

Kom je in je privéleven wel eens in
aanraking met plaagdieren?
Jazeker, ik ben opgegroeid op een kleine boerderij en woon daar nu weer. De
plaagdieren die ik hier tegenkom zijn redelijk standaard: ratten, muizen, vliegen,
vlooien en wespen. Voor mij betekent een
plaagdier dat er in meer of mindere mate
overlast is en dat is onwenselijk. Wanneer
er geen overlast is, dan heeft elk knaagdier of insect zijn eigen rol in de natuur.
Dat vind ik mooi, het nut van elk diertje
afzonderlijk. Kijk maar naar een wespennest: zolang er geen overlast is zijn wespen zeer nuttig door de hoeveelheid andere insecten die zij wegvangen.

En wat doe je zoal in je vrije tijd?
Ik vind zoveel dingen leuk om te doen...
Als ik een keuze moet maken: ik speel
al jaren met veel plezier diverse rollen
in amateurtoneelstukken en ik ben voorzitter/penningmeester van die stichting.
Daarnaast vind ik het heerlijk om uitgebreid te koken voor familie en vrienden en
help ik mee met het organiseren van een
autorally in de regio waarin ik woon. Ik
verveel me geen moment!
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