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Eindelijk samen 

• Wacht niet 

Samen een plan

van 

ongediertebestrijder 

naar    

plaagdierbeheerser

tot

Plaagdier

Management

Professionals

Wij zijn experts

& helpen u graag!

Eindelijk samen 

Veranderingen?

• Wat gaat er veranderen en wat kunnen de gevolgen zijn!

• Wij als Plaagdier Management Professionals kunnen u

helpen met een Plan van aanpak.

• Biodiversiteit en meer groen in omgeving gaat het

verschil maken.

• Helaas alle voordelen van groen hebben ook voordelen

voor de ontwikkeling van plaagdieren

• Zorg dat ze buiten blijven dan gaat het geen probleem

geven.

• Wat moeten we samen doen?



• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die vandaag

hier gedeeld worden

• De meesten deelnemers hebben zeker gehoord dat er wat

gaat veranderen

U als opdrachtgever krijgt ook

verantwoordelijkheden!

• Voordat er ingezet gaat worden om plagen te bestrijden

dient er een en gezamenlijk plan van aanpak te worden

opgesteld.

• Wij als Plaagdier Management Professionals kunnen u

helpen met elke vorm van project ontwikkeling en een

daarbij behorend plan van aanpak.

• Zonder uw inzet mogen gecertificeerde bedrijven geen

bestrijdingsacties uitvoeren.

• Plaagdierbeheersing wordt vanaf 1.1.23 zonder het

gebruik van rodenticiden uitgevoerd.

• Alleen als laatste redmiddel kunnen gecertificeerde

bedrijven nog rodenticiden inzetten tegen ratten en

muizen.
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• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die vandaag

hier gedeeld worden

• De meesten deelnemers hebben zeker gehoord dat er wat

gaat veranderen

• Wat gaat er veranderen en wat kunnen de gevolgen zijn!

• De middelen worden beperkt maar kennis is bij de

gecertificeerde bedrijven de afgelopen periode groter

geworden Zodat zij zonder gebruik van rodenticiden

kunnen bestrijden met oog voor de natuur,

dierenwelzijn en volksgezondheid.

• Na het opstellen van een plaagdier risico

inventarisatie en onze gezamenlijke inzet

(opdrachtgever en opdrachtnemer) mogen wij als

laatste redmiddel rodenticiden inzetten.

De meesten deelnemers weten 
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• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die vandaag 

gedeeld worden

• Wat is uw taak.

• Voordat middelen in gezet kunnen of mogen worden 

dienen we de volgende stappen gezamenlijk uit te 

voeren.

• Bedrijfsverklaring en documenten beheer 

moeten op orde zijn.

• Handboek IPM Knaagdierbeheersing (binnen 

en buiten) (HIK) werking dient digitaal 

beschreven te worden en door beide partijen 

akkoord te worden bevonden.

• Certificaten dienen te worden overlegd

• Productveiligheidsbladen indien er 

noodsituaties zijn en biocide strikt noodzakelijk 

gebruikt worden 

Wat moet u als opdrachtgever 

doen? Eindelijk samen 
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Samen een plan
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• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die vandaag

hier gedeeld worden

• De meesten deelnemers hebben zeker gehoord dat er wat

gaat veranderen

• Wat is de taak van gecertificeerd expert?

• Plaagdier risico inventarisatie en aanbevelingen

registreren en toevoegen aan dossier

• Samen met opdrachtgever strategie bepalen (plan

van aanpak)

• Plaagdierpopulaties zonder dreigende status in

kaart brengen met de volgende stappen volgens

HIK.

Wat moeten wij als 

opdrachtnemer doen? Eindelijk samen 

• Wacht niet 

Samen een plan
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Verplichte werkwijze!
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• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die

vandaaeelnemers hebben zeker gehoord dat er wat gaat

veranderen

• 10 dagen monitoren

• > 10 dagen en populatie groeit essentieel

planning maken voor verdere opvolging volgens

handboek.

• Habitat managent – Niet chemische bestrijding

• Habitat management is OK – Chemische

bestrijding geeft geen resultaat.

BIJ EEN NOODSITUATIE

KAN ER OVERGEGAAN WORDEN NAAR 

CHEMISCHE BESTRIJDING DOOR

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN

& GESCHOOLDE

PLAAGDIER MANAGEMENT PROFESSIONALS



• Alle aanwezigen hebben baat bij de gegevens die vandaag

hier gedeeld worden

• De meesten deelnemers hebben zeker gehoord dat er wat

gaat veranderen

• Dus volgens C.I.K.

• Monitoring

• Habitat management

• Niet-chemische bestrijding

• Chemische bestrijdingen alleen in hoge uitzondering

en alleen met een gezamenlijke inzet mogelijk!

• Alleen in een noodsituatie kunnen gecertificeerde

bedrijven en uitvoerders direct chemische

bestrijding inzetten.

• Dit alleen als habitatmanagement op hetzelfde

moment word omschreven en uitgevoerd

Werkwijze en stappenplan 

volgens C.I.K Eindelijk samen 
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Eindelijk samen 

• Wacht niet 

Samen een plan

van 

ongediertebestrijder 
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Plaagdier
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Wat kunnen we samen doen?

• Als gecertificeerde Plaagdier Management

Professionals kunnen u helpen met project

ontwikkeling.

• Biodiversiteit en meer groen in omgeving gaat het

verschil maken om u een betere leef conditie te

garanderen.

• Helaas alle voordelen van structureel groen

hebben voordeel voor de populaties plaagdieren.

• Zorg dat ze buiten blijven dan gaat het geen

problemen geven.

• Wat moeten we samen doen?

• Het vooraf opstellen van een plaagdier risico

inventarisatie.

• Start van een groenere omgeving die duurzaam is

direct vanaf het begin met Plaagdier Management

Professionals te betrekken in heel het verhaal en

planning!



Bij elke ontwikkeling en of project waar

duurzaamheid een onderdeel van is, is het  verstandig

PLAAGDIER MANAGEMENT PROFESSIONAL TE CONSULTEREN! 
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Wat kunnen de gevolgen zijn:

• Bij elke verandering in uw omgeving kan er een

disbalans ontstaan. Met als gevolg dat plagen naar

binnen trekken.

• Indien ze een toegang hebben en naar binnen trekken zal

er snel een totaal verstoord habitat aanwezig zijn wat

niet meer onder controle te krijgen is zonder inzet van

ons als gecertificeerde experts!

• De vier V’s zijn van belang om ratten en muizen te sturen

maar zo ook voor alle probleem soorten. Natuurlijke

verstoringen en of niet creëren van overdaad

omgevingen.

VOEDSEL, VEILIGHEID, VOCHT & VOORTPLANTING 
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Wij als Plaagdier Management 

Professionals kunnen u helpen 

met uw projecten.

Laat u door ons goed 

informeren over de gevolgen 

voordat u actie onderneemt

• .

• Biodiversiteit en meer groen in omgeving gaat het

verschil maken. Maar dit gecontroleerd en beheerst.

• Hygiëne in uw omgeving is van groot belang.

• De regenafvoer worden doorgeleid naar natuurlijke

wadi’s. (Water Afvoer Drainage en Infiltratie)

• Vuil sorteer eilanden in de straat.

• PMD opslag in makkelijke en lichtgewicht zakken met

voedselresten aanwezig is een omgeving vol met prikkels

voor plaagdieren.
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• .

• Laat gecertificeerde Plaagdier Management Professionals

meedenken in eerste lijn.

• Laat gecertificeerde Plaagdier Management Professionals

niet de zaken oplossen achteraf maar vooraf bepalen wat

veel kosten zal besparen op lange termijn.

• Jarenlange scholingen maken Plaagdier Management

Professionals een waardevolle gesprekspartner aan uw

beslissingstafel.

• Wij proberen als gecertificeerde bedrijven en beheersers

biocide te vermijden omdat we ons bewust zijn van de

gevaren die kunnen worden beschreven waardoor

biodiversiteit uit evenwicht word getrokken.

Wij als Plaagdier Management 

Professionals kunnen u helpen 

met verdere ontwikkelingen.
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Wij als Plaagdier Management 

Professionals kunnen u helpen 

met verdere ontwikkelingen.

WIJ ZIJN GECERTIFICEERD & GESCHOOLD

OM JUISTE BESLISSINGEN TE NEMEN 

HEBBEN WE TOOLS EN WERKEN WE VOLGENS 

METHODIEKEN  DIE WETTELIJK ZIJN BESCHREVEN.

Verantwoorde inzet is gegarandeerd!

• .

• Alleen in het uiterste geval gaan we rodenticiden

inzetten

• Alleen als alle voorgaande maatregelen zijn genomen

• Alleen bij noodsituaties
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Samen een plan
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Ga met gecertificeerde bedrijven en beheersers 

vooraf 

in gesprek en werk samen aan een verbetering waar 

langdurig en duurzaam van genoten kan worden!

Wacht niet 

Ratten en muizen?
Een plaag voorkomen doen we samen.
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Direct contact met stakeholders van diverse 

bedrijven omgevingsgebruikers en wettelijke 

afdelingen 

moeten samen het verschil gaan maken.

Samen een plan

Ratten en muizen?
Een plaag voorkomen doen we samen.

Eindelijk samen 

• Wacht niet 

Samen een plan

van 

ongediertebestrijder 

naar    
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DANK VOOR UW AANDACHT

ZIJN ER VRAGEN?

@greenlogic.solutions


