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KPMB modulair stelsel; meerdere normen in één keer certificeren
De stichting KPMB (Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven) heeft een modulair
stelsel in ontwikkeling waarmee de verschillende normen op het gebied van
plaagdiermanagement in één keer te certificeren zijn. Hiermee vormt KPMB één loket
voor alle bedrijven op deze terreinen. Voorzitter Willem Keur maakte deze aanpak
duidelijk in zijn presentatie tijdens de NVPB themabijeenkomst op donderdag 15
oktober jl. “Dat is wel zo efficiënt en bespaart daarmee tijd en kosten voor het
bedrijfsleven”, zegt voorzitter Keur hierover.
Bedrijven worden geconfronteerd met verschillende kwaliteitssystemen. Deze dreigen naast
elkaar te komen staan, met als gevolg dubbele kosten en tijdbesteding. Daar zit helemaal
niemand op te wachten. KPMB wil dit nu in één keer goed regelen voor de bedrijven. KPMB
gaat modulair werken: een basismodule en de keuze voor aanvullende modules, afhankelijk
van de specifieke werkzaamheden die het bedrijf verricht.
Eén loket voor alle certificeringen
KPMB zal de certificering voor de volgende normen onderbrengen in een modulair systeem,
waarbij bedrijven zich tijdens één audit kunnen laten certificeren voor de volgende
normen/keurmerken:
Kwaliteitsnorm; lees meer
CEPA Certified®; lees meer
Certificering buitengebruik rodenticiden; lees meer
URL bestrijding houtaantasting in monumentale panden, lees meer.
Voor meer informatie over de stichting KPMB en de verschillende modules, klik hier.
Bedrijven die zich via KPMB certificeren kunnen kiezen uit diverse normen en diverse
certificerende instanties. Dat betekent dat de bedrijven eenmalig een bedrag moeten
afdragen aan een schemabeheerder en – belangrijker nog – dat de kosten voor het bedrijf
drastisch zullen afnemen. Enerzijds omdat beter gebruik wordt gemaakt van hetgeen al is
geregeld. Hiermee voorkom je dubbel werk. En anderzijds omdat één certificerende instantie
de audits kan combineren en daarmee de tijdsbesteding kan verminderen. “Dat is wel zo
efficiënt!”

Meer weten? Klik hier of u kunt informatie opvragen via het e-mailadres kpmb@kpmb.nl
of telefonisch: 070-7503177.
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KPMB is een onafhankelijke stichting en schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement,
getoetst door externe auditors.

