
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSO Academy - Opleiding “Cleaning & Facility” – André Dumontstraat, 9 / 01 - 1435 Mont-Saint-Guibert 

www.qualipso.be – info@qualipso.be 
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Ongediertebestrijding!   

Een technisch bestek opmaken voor ongediertebestrijding en de opvolging ervan.  
 

Doelstelling 
Zich verdiepen in een onbekende en mysterieuze sector! 

Doelpubliek 
Facility Managers, aankoopverantwoordelijken, 
verantwoordelijken logistieke diensten- en algemene diensten  

Ongediertebestrijding is de verantwoordelijkheid van uw 
bedrijf niet deze van de aannemer. 

Voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 

Lesmethode 
50% theorie en praktijk 35% site bezoek 
Debat  15% 

Kerncompetenties 
Afwegen van risico’s en milieueffecten. 

Lesgever 
Lesgever met 20 jaar praktijkervaring  

Programma  
Waarom ongedierte bestrijden? 
- Verschillende aspecten per sector 
- Imago – sociale vrede - verplichtingen 
- Wat is schadelijk? Situatieanalyse! 

 
Wetgeving….  Normeringen 
Wat u moet weten: 
Wettelijke verplichting voor het bedrijf  

 
Informatie over de verschillende soorten om beter te 
kunnen bestrijden  
- Zich informeren, wat moet je eraan doen, hoe werkt het.  

 Insecten, kakkerlakken, vliegen, mieren… 

 Knaagdieren, beschermde diersoorten of niet! 
Ratten, muizen… 

 Vogels 
- Hoe reageren: biocides, insecticiden, rodenticiden. Zijn ze 
niet toxisch? 
- Toxische risico’s evalueren ten opzichte van preventieve 
doelstellingen. 
- Zoeken naar schadelijke soorten en de opgelopen schade 
vaststellen. 

Op te nemen elementen in het technisch lastenboek 
- Een goede diagnose uitvoeren. 
- Opzetten van een preventief programma, controle. 
- Besmettingen vaststellen en behandelen (desinfectie, 
bestrijding van ratten…) 
- Lokaas, vallen of producten aanbrengen. 
- Oppervlakken, lokalen en omgevingen desinfecteren door 
verneveling 
- Informeren over vervolginterventies, infecties, degradatie. 

 

Opstellen van een schoonmaakbestek  

- Prestaties definiëren (preventieve en curatieve acties) 

- Producten en materialen - accreditatie en servicegarantie 

- SLA – KPI - actiemiddelen 

- Controle 

- Opstellen van een prijslijst - analyse 

Contractopvolging 

- Administratief beheer van het contract.  

- Opvolgen van adviezen en acties 

- Praktijkopvolging. 

- Bevredigend resultaat? 

- Kwaliteitscriteria, correctieve acties, kosten.  

- Bepalen en beheren van de interventiefrequenties. 

Plaats – duur van de opleiding - voorwaarden 
1 volledige dag van 8.30 u tot 17.30 u. 
 

Data – zie website www.qualipso.be ·Locatie: Beveren-Waas 

Aantal deelnemers 
8 tot 12 personen. 
Inter company opleidingen op aanvraag. 
 
Kostprijs – zie prijslijst. 
Korting van 10 % per extra ingeschreven persoon. 

 

Voor verdere inlichtingen of aanvragen neem contact op met: 
IPSO 02/351.44.92 - training@qualipso.be of info@qualipso.be 

 

http://www.qualipso.be/
mailto:training@qualipso.be

