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: Kennisbijeenkomst Keurmerk Plaagdiermanagement en IPM-protocol

Geachte heer/mevrouw,
De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) werkt graag met u aan de
professionalisering van uw bedrijf. Op tijd reageren op de ontwikkelingen in uw branche is nodig
om in de toekomst te kunnen blijven functioneren als professioneel plaagdiermanagementbedrijf.
Ontwikkelingen zijn er volop, zoals nationaal en internationaal de vraag naar kwaliteitsnormen.
Maar ook de steeds strengere criteria die door de overheid of diverse branches worden gesteld
aan het toepassen van biociden of het aantoonbaar werken conform Integrated Pest
Management (IPM). Het voorgeschreven gebruik van een IPM protocol voor het buitengebruik
van rodenticiden door het Ctgb is hier een voorbeeld van. Rondom levensmiddelen functioneren
al jaren de hygiënecodes en meerdere branches volgen door aanvullende eisen te stellen aan de
manier waarop plaagdierbeheersing uitgevoerd moet worden. Een aantal van deze
ontwikkelingen heeft de stichting recent weergegeven tijdens een presentatie te Breukelen.
Om meerdere bedrijven te ondersteunen en te begeleiden organiseert de stichting een aantal
kennisbijeenkomsten. De allereerste vindt plaats op 14 mei aanstaande, waarvoor een
uitnodiging en programma zijn bijgevoegd. Daarnaast is het formulier “extra KPMB
kennisbijeenkomsten” bijgevoegd waarmee u kunt aangeven voor welke bijeenkomst u
belangstelling heeft.
A. Kennisbijeenkomst: ‘waarom, wat en hoe’ van de Kwaliteitsnorm
De deelnemer wordt voorzien van informatie en begeleiding zodat het handboek vervolgens
zelfstandig kan worden afgerond. Het programma bestaat uit één hele dag, met een beperkt aantal
deelnemers, waarin een paar korte presentaties over specifieke actuele thema’s en een workshop.
Deelname is gratis, mits de deelnemer namens het bedrijf verklaart binnen 12 maanden (vanaf de
datum van deelname) gecertificeerd én deelnemer te zijn van de stichting KPMB. Anders zijn de
kosten voor deelname €125,= (excl. BTW).
B. Kennisbijeenkomst: ‘volledig kwaliteitshandboek’
De deelnemer wordt tijdens een drietal bijeenkomsten begeleid zodat gezamenlijk het handboek
wordt opgesteld (mits voldoende eigen werk en voorbereiding). De bijeenkomst heeft een beperkt
aantal deelnemers. Deelname kost €250,= (excl. BTW), mits de deelnemer namens het bedrijf
verklaart binnen 12 maanden (vanaf de datum van deelname) gecertificeerd én deelnemer te zijn
van de stichting KPMB. Anders zijn de kosten voor deelname €500,= (excl. BTW).
C. Kennisbijeenkomst: ‘IPM protocol’ buitentoepassing rodenticiden
Naar verwachting zal het Ctgb de buitentoepassing van rodenticiden niet meer toelaten, tenzij
aantoonbaar conform een IPM protocol wordt gewerkt. Tijdens de bijeenkomst van één dagdeel,
wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, de inhoud van het
protocol en de impact die dit gaat hebben op uw dagelijkse werkzaamheden. De bijeenkomst heeft
een maximum van circa 25 deelnemers. Deelname is voor de NVPB-leden en KPMB-deelnemers
gratis, voor anderen kost deelname €25,=.

Wij ontvangen graag de volledig ingevulde formulieren van u retour. Mocht u vragen hebben,
horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,

Conno de Ruijter
Stichting KPMB

