UITNODIGING
De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) organiseert:
Kennisbijeenkomst Kwaliteitsnorm
&
Presentaties:
 Buitengebruik rodenticiden (IPM protocol)
 Europese (CEPA) norm
 Toepassen van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM)

Datum: woensdag 14 mei 2014
Tijdstip: vanaf 9.30 uur
Locatie: PCF Holland, Apolloweg 138, Lelystad

Vanuit opdrachtgevers, hygiënecodes en de overheid neemt de aandacht voor kwaliteit van
plaagdierbeheersing steeds verder toe. Dat betekent dat de branche belangrijke stappen
moet zetten door onder meer de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de
praktijk te borgen en het biocidengebruik te beperken.
Het programma voor deze dag bestaat uit een paar korte presentaties over specifieke en
actuele thema’s en een workshop. Thema’s als de Europese norm, het toepassen van de
beginselen van Integrated Pest Management (IPM) en buitengebruik rodenticiden worden
kort en bondig gepresenteerd. Tijdens de workshop biedt de stichting de deelnemers
begeleiding aan waarmee het ‘waarom, wat en hoe’ van de Kwaliteitsnorm duidelijk wordt
gemaakt. Interactie met de deelnemers is hierbij belangrijk om zoveel mogelijk van elkaar te
leren en waar mogelijk de omschrijving in de Kwaliteitsnorm te verbeteren.
Het doel van de workshop is om de deelnemer te voorzien van informatie en begeleiding
zodat deze het kwaliteitshandboek vervolgens zelfstandig kan afronden. Daarmee is een
belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de eerste audit van een certificerende instantie.
Hiervoor is een goede voorbereiding van de deelnemer een vereiste. De deelnemers
ontvangen vooraf de Kwaliteitsnorm en het voorbeeldhandboek. Daarnaast is de deelnemer
in de gelegenheid om vooraf vragen te stellen aan het secretariaat. Het aantal deelnemers
aan dit dagprogramma is beperkt. Deelname is gratis, mits het bedrijf binnen 12 maanden
deelnemer is van de stichting KPMB. Anders zijn de deelnamekosten €125,= (excl. BTW).
Stuur bijgaand aanmeldingsformulier z.s.m. retour en u bent erbij (vol = vol)!
Op de website van KPMB lichten wij het programma toe en kunt zich aanmelden.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Opening
Jeroen Koole
(PCF Holland en KPMB bestuurslid)
Wouter Edelman (PCS Europe en KPMB bestuurslid)

10.15 uur

Workshop ‘Het waarom, wat en hoe’ van de Kwaliteitsnorm
Het doel van de workshop is om de deelnemer te voorzien van informatie
en begeleiding zodat deze het kwaliteitshandboek vervolgens zelfstandig
kan afronden. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding
op de eerste audit van een certificerende instantie.

12.00 – 13.00 uur

13.00 uur

Pauze

Presentatie over het buitengebruik van rodenticiden
Er ontstaat een flinke druk vanuit de overheid om risico’s rondom het
gebruik van steeds meer toepassingen aantoonbaar te reduceren. Het
bedrijfsleven heeft inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming bereikt
over de route die moet worden bewandeld. Hiertoe is een IPM-protocol in
ontwikkeling.
Tijdens de presentatie praten wij u graag bij over de laatste
ontwikkelingen, de inhoud van het protocol en de impact die dit gaat
hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.
Presentatie Europese (CEPA) norm
In Europa wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de
Europese norm voor Plaagdiermanagementbedrijven, de CEPA
standaard. De Nationale en Europese norm zullen goed op elkaar worden
aangesloten, zodat een bedrijf dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm ook
voldoet aan de CEPA standaard.
Presentatie toepassen van de beginselen van Integrated Pest
Management (IPM)
Er worden steeds strengere criteria gesteld aan het toepassen van
biociden en aan het aantoonbaar toepassen van IPM. Over wat voor
criteria gaat het dan? Rol en verantwoordelijkheid opdrachtnemer en –
gever moeten goed worden geregeld. Welke gevolgen gaat dit hebben
voor mijn bedrijfsvoering?

16.00 uur

Afsluiting

