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NVPB Netwerkbijeenkomst over social media en innovatie
Op 22 november 2017 waren circa 60 personen afgereisd naar Breukelen om deel te nemen
aan de tiende editie van de NVPB Netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stond het
thema “social Media & innovatie” centraal.

Inspecties ILT
Voor dat op het thema werd ingegaan gaf NVPB-voorzitter Dio Naaktgeboren een toelichting
op de inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die gedurende dit najaar
zullen plaatsvinden. Zoals bekend, is het sinds 1 juni 2017 verplicht om gecertificeerd te zijn
voor IPM rattenbeheersing om als laatste redmiddel buiten rodenticiden in te zetten.Tijdens
de bijeenkomst verduidelijkte de ILT hoe het toezicht zal plaatsvinden. Op dit moment
worden al inspecties uitgevoerd door de ILT, waarbij de inspecteurs zich richten tot zowel
gecertificeerde als niet-gecertificeerde plaagdiermanagementbedrijven en opdrachtgevers.
Alle bedrijven die eerder dit jaar van de ILT een brief over het buitengebruik hebben
ontvangen, zijn geïnformeerd over de wet- en regelgeving en moeten rekening houden met
een inspectiebezoek. Er wordt onder meer gecontroleerd op de aanwezigheid van
vakbekwaamheidsbewijzen, het beschikken over een bedrijfscertificaat voor IPM
buitengebruik (indien buiten gebouwen rodenticiden worden toegepast) en of de rodenticiden
die eventueel worden ingezet in Nederland zijn toegelaten door het Ctgb. Voor het
beoordelen van het juist gebruik baseert de ILT zich op de inhoud van het certificaat IPM
rattenbeheersing (zie www.kpmb.nl) en daartoe zullen klantlocaties worden bezocht. Deze
locaties worden in samenspraak tussen ILT en het plaagdiermanagementbedrijf gekozen.
Mochten overtredingen van wet- en regelgeving worden geconstateerd, dan bestaat het
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risico op een boete. ILT gaf tijdens de bijeenkomst ook aan dat opdrachtgevers worden
aangesproken, indien blijkt dat zij de adviezen van de plaagdierbeheerser niet opvolgen. Het
is dus van belang dat de verantwoordelijkheden van de professionele plaagdierbeheerser én
opdrachtgever helder worden vastgelegd in het logboek. Na deze toelichting riep Dio
Naaktgeboren de aanwezigen op om goed na te gaan of zij conform de geldende wet- en
regelgeving gebruik maken van rodenticiden en benadrukte daarbij dat rodenticiden alleen
als laatste redmiddel kunnen worden ingezet en dat een bedrijf voor het buitengebruik van
rodenticiden moet beschikken over het certificaat IPM-rattenbeheersing.
Monitoring rattenoverlast en ontwikkeling ‘rattenapp’
Vervolgens heeft Joan Schouten, voorzitter van de NVPB Technische Commissie, een
toelichting gegeven de ontwikkelingen t.a.v. de monitoring van rattenoverlast en de mogelijke
ontwikkeling van een ‘rattenapp’. De aanwezigen stonden hier positief tegenover een
dergelijke app en het merendeel van de aanwezigen wil graag een bijdrage leveren aan de
monitoring.
Social media
Vervolgens gaf Eef Dijkstra, social media deskundige, een presentatie over de kansen die
social media biedt voor plaagdierbeheersers en de steeds belangrijker wordende rol van de
verschillende sociale media. Ook werd een aantal praktische tips gegeven over hoe een
bedrijf zich (beter) kan organiseren op dit gebied. Eef Dijkstra gaf aan dat momenteel het
concept ‘blockchain’ in ontwikkeling is en in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Dit
biedt ook kansen voor de NVPB en individuele bedrijven, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen
van een app voor monitoring van rattenoverlast.
Innovatieve technieken
De middag werd afgesloten met het thema innovatie. Eerst had Dio Naaktgeboren dit thema
al geïntroduceerd en aandacht gevraagd voor innovatie op het gebied van
houtverduurzaming. Daarbij ging onder andere de aandacht uit naar het drukloos injecteren
en waar NVPB-lid Jaap Hoekstra zich mee bezig houdt. Vervolgens werd een tweetal
presentaties verzorgd over nieuwe monitoringssystemen. Maarten Crezée (Dimo Systems)
gaf presentatie over het monitoringssysteem Xignal dat momenteel op de markt wordt
gebracht in Nederland. Daarnaast gaf André Prins een toelichting op het Smart Systeem dat
door Anticimex wordt toegepast. Met deze systemen wordt duidelijk dat tegen steeds lagere
kosten, de monitoring van plaagdieroverlast steeds beter (op afstand) kan worden
gemonitord. De zaal was het er dan ook over eens dat dergelijke systemen een steeds
belangrijker rol gaan vervullen. Het is de uitdaging voor de sector om deze systemen aan te
bieden als onderdeel van dienstverlening van plaagdierbedrijven.
Dank voor uw aanwezigheid en hopelijk tot de volgende netwerkbijeenkomst in 2018!
Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de
NVPB, telefonisch te bereiken via 070-7503100. Wij staan u graag te woord.

2/2

