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1. KAD volgt de trend met modulair stelsel
In navolging van het modulaire stelstel van KPMB presenteert ook het KAD in, naar verwachting,
juni aanstaande een eigen modulair stelsel.
Via het tijdschrift “Dierplagen”, het onafhankelijk vaktijdschrift over het management van
dierplagen van KAD, geeft het KAD bovendien te kennen graag het bij Stichting KPMB in beheer
zijnde certificatieschema “beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslaglocaties”
en de modules “IPM houtbescherming” en “CEPA Certified” via geaccrediteerde Certificerende
Instanties te willen gaan toetsen in combinatie met het KAD Keurmerk.
Als Stichting zijn wij erg blij met deze toenadering van het KAD. Het geeft blijk van de gedeelde
visie van beide organisaties, dat certificeringen zoveel mogelijk gebundeld dienen te worden om
onnodige administratieve en financiële belasting van de bedrijven te voorkomen. Hiermee kan
tevens met één stem worden gesproken richting de branche en de stakeholders. Dit uitgangspunt
sluit aan bij de afspraken die KPMB met CEPA heeft ondertekend op 14 maart jl., waarin KPMB
als one-stop-shop voor CEPA-certified in Nederland zal optreden (lees meer>>).
KPMB verwelkomt de inspanning van het KAD, waarmee kan worden gezorgd dat ook KAD
audits door onafhankelijke certificerende instellingen worden uitgevoerd. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden tot samenwerking, waar KPMB zeker voor openstaat. Dit in het belang van de
verdere professionalisering van de plaagdiermanagement sector.
Als schemabeheerder toetst KPMB of de gevolgde opleidingen van auditoren aan de
kwaliteitseisen voldoen. Vast staat dat de van toepassing zijnde certificerende instanties (CI)
zich dienen te laten registreren bij KPMB. Deze eis is in verschillende normen opgenomen. Een
overeenkomst tussen de CI en KPMB borgt de kwaliteit van werkzaamheden van de erkende CI’s
(lees meer>>), zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, tijdige informatie-uitwisseling, etc. Er zijn
reeds gesprekken gevoerd met KAD over het opleiden van auditoren door KPMB.
De toenadering van het KAD motiveert om mee te denken in het gezamenlijke doel van
kostenbeheersing. Als stichting heeft KPMB met een (Centraal) College van Deskundigen de
afgelopen maanden veel tijd besteed aan het vergelijken van de verschillende normvoorschriften
op het terrein van plaagdiermanagement en het benoemen van overlappende regels. Met grote
zorgvuldigheid is een schema samengesteld waarin gerealiseerde besparingen, bij een
combinatie van modules, ten goede zullen komen aan het bedrijfsleven. Dit schema is
gepresenteerd tijdens de KPMB harmonisatiedag begin maart (zie verderop in deze nieuwsbrief)
en besproken tijdens de ledenvergaderingen van de brancheorganisaties NVPB en PLA..N. De
reacties op het modulaire stelsel van KPMB en dit schema waren zeer positief! In de
tussenliggende periode heeft de stichting KPMB reeds tientallen informatieaanvragen ontvangen
van geïnteresseerde bedrijven en instanties.
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Vanuit bovenstaand oogpunt juichen wij dan ook het initiatief van KAD om certificeringen te
bundelen toe. Hiervoor zal een toetsing van het KAD-certificatieschema met de diverse modules
plaats moeten vinden. Bij het KAD hebben we kenbaar gemaakt hier graag aan mee te willen
werken om er zodoende zorg voor te dragen dat een tijdige beoordeling wordt uitgevoerd.

2. KPMB lanceert modulair stelsel tijdens harmonisatiedag
Op 9 maart jl. heeft de stichting KPMB het modulaire stelsel gelanceerd. Tijdens de
harmonisatiedag is dit stelsel meteen ook intensief besproken met de direct betrokken partijen.
De ochtend was ingeruimd voor de certificerende instanties en de middag voor de bedrijven. De
opkomst was goed, net als de inhoudelijke discussies. Wij kijken dan ook met een positief gevoel
terug op deze succesvol verlopen harmonisatiedag. Op basis van de ontvangen reacties stellen
we vast dat het modulaire stelsel positief is ontvangen. Dit blijkt ook uit het aantal verzoeken voor
extra informatie en de interesse voor deelname.
In voorbereiding op het modulaire stelsel heeft KPMB alle normvoorschriften op het gebied van
plaagdiermanagement naast elkaar gelegd, vergeleken en de overlap benoemd. Met deze
aanpak wordt voorkomen dat bedrijven te maken krijgen met dubbel werk en dubbele kosten.
Bedrijven moeten gebruik kunnen maken van hetgeen zij al geregeld hebben, zodoende kan een
besparing worden gerealiseerd. Nadat de overlap in normvoorschriften is benoemd, is een
tijdreductie vastgelegd, die kan worden gerealiseerd bij een combinatie van modules. KPMB
heeft alle mogelijke combinaties van modules in een matrix opgenomen. Dit levert een grote
verzameling aan cijfers op, welke uitgebreid zijn besproken tijdens de harmonisatiedag. Ook het
stelsel met jaarlijkse bijdragen is uitgebreid aan de orde geweest.
In een speciaal mailbericht ontvangen de deelnemers aan het harmonisatieoverleg en overige
geïnteresseerden binnenkort het verslag van deze bijeenkomst. Daarbij zal een verwijzing naar
de gehouden prezi-presentatie, de matrix als ook het overzicht met bijdragen worden gevoegd.

3. Oproep deelname College van Deskundigen
Voor een schemabeheerder, wat de stichting KPMB is, is een College van Deskundigen (CvD)
onontbeerlijk. Om een kwaliteitssysteem goed te laten functioneren is een evenwichtige
samenstelling van de deskundige personen in een dergelijk College essentieel. Door een aantal
verschuivingen is de bezetting namens de bedrijven wat krap geworden. Om dit te versterken
plaatsen wij hierbij een oproep aan vertegenwoordigers van de deelnemers, dan wel aanstaande
deelnemers. De huidige samenstelling van het CvD staat weergegeven op de KPMB-website
(lees meer>>). Afhankelijk van de ontwikkelingen komt het CvD jaarlijks tussen de één en vier
keer bij elkaar. Uw interesse voor deelname aan het CvD vernemen wij graag (kpmb@kpmb.nl).
Indien gewenst voorzien wij u ook graag van aanvullende informatie.

4. Nieuwe deelnemer
Recent hebben wij weer een nieuwe deelnemer mogen verwelkomen. Het bedrijf
PPN - Plaagdier Preventie Nederland, is momenteel het negentiende bedrijf dat is opgenomen in
het KPMB-Register.
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