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RON BLEIJSWIJK

‘Certificering bren
“De tuinbouw heeft geen behoefte aan een opgeheven vingertje, de sector is toe aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid”, zegt Ron Bleijswijk, scheidend directeur van de certificatie
instelling MPS-ECAS. Monitoring, het onderling vergelijken van
prestaties, betrouwbaarheid zijn belangrijker geworden dan een
certificaat sec. Per 1 april aanstaande gaat Bleijswijk als Hoofd
Keuringen bij Naktuinbouw aan de slag. De huidige adjunctdirecteur van MPS-ECAS, Jacques Wolbert, wordt zijn opvolger.

RON BLEIJSWIJK, DIRECTEUR MPSECAS
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N

a elf jaar directeurschap
vindt Ron Bleijswijk het tijd
worden voor een nieuw
gezicht aan het roer van MPSECAS. MPS-ECAS is als Certificatie Instelling aan MPS gelieerd (zie
kader) en houdt zich bezig met
(agrarische) product-, systeemen inspectiecertificatie zowel in
Nederland als in het buitenland.
Bleijswijk kijkt met tevredenheid
terug op wat er onder zijn leiding
sinds 1999 bereikt is. In nauwelijks een decennium is de tuinbouw van een sector die maar wat
aanrommelde veranderd in een
bedrijfstak die op een maatschappelijk verantwoorde manier werkt
en produceert. Daar heeft certificatie als verbeteringsinstrument
volgens Bleijswijk een goede bijdrage aan geleverd.
Nu MPS-ECAS in binnen- en buitenland geaccepteerd wordt als dé
agrarische certificatie instelling, is
er behoefte aan een nieuwe stap,
die hij vol vertrouwen over laat aan
zijn opvolger – nu nog adjunctdirecteur - Jacques Wolbert. Die
nieuwe stap heeft volgens Bleijswijk te maken met de veranderde
status van certificering. Bedrijven
in de sector zijn steeds meer toe
aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid, er is geen behoefte
aan een opgeheven vingertje hoe
het moet. “We moeten meedenken
met de sector”. Dat sluit aan bij een

ontwikkeling waarbij certificeringen als ISO, MPS en Global-Gap
geen hype’s meer zijn, maar op
veel bedrijven vanzelfsprekendheden zijn geworden. De auditor
die met zijn laptopje controles uitvoert, wordt minder belangrijk dan
het monitoren van processen, het
onderling vergelijking van prestaties (‘benchmarking’) en betrouwbaarheidsindicaties. Op dit punt
heeft de sierteelt met MPS- ABC
en de daaraan gerelateerde certificeringen een voorsprong ten opzichte van de groenten- en fruitsector, waar zaken als voedselveiligheid en hygiëne steeds meer op
de voorgrond treden. Reden voor
MPS-ECAS om het MPS-systeem
onder de noemer MPS-Fruit &
Vegetables ook daar uit te rollen.
Waarom gebeurt dat nu pas in
de voedingstuinbouw?
“In tegenstelling tot de sierteelt,
heeft de voedingstuinbouw dit in
de jaren negentig niet zelf opgepakt, waardoor men veel meer dan
in de sierteelt zich moet richten
naar certificaten die puur vanuit
de retail zijn opgelegd. Men is daar
nu weer terug bij af, terwijl ondertussen juist zaken als voedselveiligheid en hygiëne hoog op de
agenda staan. In de sierteeltsector
is MPS onze firewall geweest tegen
eisen vanuit de retail. Neem MPSGAP, dat certificaat wordt geaccepteerd door bijvoorbeeld Ikea. De

ngt bedrijven op hoger plan’
grote retailers willen tegenwoordig precies weten hoe jouw bedrijf
op aspecten als milieu, duurzaamheid, transparantie, veiligheid en
sociale omstandigheden presteert, ook in vergelijking met andere bedrijven. MPS heeft met MPSABC zo’n registratiesysteem in de
sierteelt, waaraan ondertussen
ruim 4.000 bedrijven deelnemen.
Dat systeem hebben we toegesneden op de groenten- en fruitsector,
waar we het als MPS-Fruit & Vegetables introduceren. Zeker in het
buitenland is er behoefte aan.
Het monitoren op voedselveiligheid sluit aan bij ontwikkelingen
binnen het overheidstoezicht, waar
certificatie een steeds belangrijker
item wordt. Zo bekijkt de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA),
die onder andere toezicht houdt
op de AID en de PD, in hoeverre
vormen van certificering en monitoring de kostbare inspecties kunnen terugdringen. Met MPS Fruit
and Vegetables haken we ook in
op FSSC (Food Safety System Certification), de in ontwikkeling zijnde wereldwijde standaard voor
voedselveiligheid.
Behalve in de tuinbouw zijn we
ook in aanverwante sectoren actief. Zo hopen we een accreditatie
te verwerven voor de certificering
die Agrodis, de vereniging van handelaren in gewasbeschermingsmiddelen, aan het opzetten is. Als
gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring dient elke handelaar te beschikken over een zogenaamd CDG-certificaat. Daarmee
krijgt de overheid vertrouwen in
de gewasbeschermingsmiddelenstroom van producent tot aan de
eindgebruiker. Met de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven zijn we met
een soortgelijk traject bezig”.
Ondertussen blijft de belangstelling voor MPS in de bloembollenteelt en de broeierij
achter bij veel andere sierteelt-

sectoren. Omdat MPS te weinig
was toegesneden op de specifieke situatie in de bloembollensector heeft de KAVB met
Primabol een eigen certificeringsyteem ingesteld. Hoe ontwikkelen beide systemen zich?
“Er is toch al 3000 hectare bloembollen MPS gecertificeerd, dus de
belangstelling neemt toe. Primabol heeft in een bepaalde tijdsspanne zeker een rol gespeeld.
Certificering moet geen doel maar
een middel zijn. Vanuit MPS hebben we nu MPSBulbs, dat rekening houdt met de eigenaardigheden van de bollenteelt- en broei.
Ik zeg tegen bollenkwekers, praat
mee, doe mee. We moeten samenwerken in plaats van elkaar de
tent uitvechten en moeten luisteren naar kritiek. Certificering is
geen doel op zich, maar bedoeld
om een bedrijf op hoger niveau te
brengen”
Klopt het dat ketencertificatie
belangrijker is geworden en dat
daarbinnen steeds meer aandacht is voor sociale aspecten?
“Ja, grote retailers kijken steeds
verder de keten in, tot en met het
substraat en de werkomstandigheden bij de productie. Wij als
sector moeten zorgen dat onze
producten van het begin tot het
eind geborgd zijn middels certificering. We spelen daar op in met
het ketencertificaat MPS-Florimark. Dat is een topcertificaat dat
MPS-A, MPS-GAP, MPS-SQ en
MPS-Quality overkoepelt. MPS
Florimark heeft ook een veilingvariant: MPS-Florimark Auction.
FloraHolland, locatie Rijnsburg, is
op die wijze gecertificeerd; ook in
Japan is er belangstelling voor en
zijn er 8 bloemenveilingen gecertificeerd.MPS SQ is een van de
ondersteunende certificeringen
van MPS-Florimark, want sociale omstandigheden wegen voor
retailers steeds zwaarder. MPSSQ is mede gebaseerd op de Ethical Trading Initiative (ETI) Base
Code. Deze is speciaal voor leve-

ranciers die leveren aan de Engelse markt in het leven geroepen,
met als doel de arbeidsomstandigheden van bedrijven die in de
keten opereren, te waarborgen.
Tesco, bijvoorbeeld, eist van zijn
leveranciers dat ze voldoen aan
ETI. Vakbondsvrijheid maakt daar
onderdeel vanuit, dat is een van
de rechten die werknemers moeten hebben. In de bollensector zie
je dat er aan de werkomstandigheden van Poolse werknemers veel
ten goede is veranderd, ze zitten
nauwelijks meer in caravans. Toch
is er altijd nog wel een angst voor
vakbonden. Maar waarom zou je
daar bang voor zijn als je niets te
verbergen hebt? Om dat te laten
blijken, kan een bedrijf zich MPSSQ laten certificeren of het ook op
consumenten gerichte keurmerk
Fair Flowers Fair Plants, waarvoor
ondermeer MPS-SQ aangevuld
met MPS-A de basis zijn, proberen
te halen. Slecht voor het imago is
in elk geval om de pers niet toe te
laten op je bedrijf, zoals onlangs te
zien was op tv, waar een Keniaans
FairTrade-bedrijf een tv-ploeg toegang weigerde. Dat is slechte reclame”.
FairTrade en FFP zijn verschillende en concurrerende certificaten. Het probleem is dat
kwekers, maar ook de ‘buitenwereld’, soms tamelijk in de war
raken door al die certificaten.
“Vanuit MPS-Florimark als gesloten ketencertificaat zijn er pogingen gedaan om ook FairTrade te
integreren. Maar dat is nog niet
gelukt, daar is nog een traject te
gaan. Je bent ook afhankelijk van
de omgeving”.
Wat zijn de uitdagingen in je
nieuwe baan als Hoofd Keuringen bij Naktuinbouw? Wat zijn
de overeenkomsten met je werk
voor MPS-ECAS?
“Zaken als hygiëne en certificering
worden ook in de plantenkeuring
steeds belangrijker. De fytosanitaire grenzen worden opgetrokken,

we willen als handelsland bij uitstek voorkomen dat we een slechte naam krijgen, denk ook aan de
extra maatregelen die de vondst
van de Oost-Aziatische boktor in
de boomkwekerij heeft veroorzaakt. Ik krijg de keurmeesters onder mijn hoede, die actief zijn voor
de glasgroente, de sierteelt en de
boomkwekerij. Het is interessant
mee te denken over hoe de keuringen nog beter kunnen: de juiste inhoud, de juiste frequentie, de
laagst mogelijke kosten”.
Wordt het met het oog op de
kosten geen tijd dat BKD en
NAKtuinbouw hun keuringen
samenvoegen?
“We zijn allebei bezig de kosten
zo laag mogelijk te houden. Waarbij het kostenmaker-kostendrager principe leidend is. Onderling
werken we goed samen, de besturen moeten bepalen of een verdere integratie van werkzaamheden
aan de orde is, maar zo ver zijn zij
nog niet”.

MPS-ECAS is als B.V. aan MPS is
gelieerd. MPS-ECAS houdt zich
bezig met product-, systeemen inspectiecertificatie zowel
in Nederland als in het buitenland. Als certiﬁcerende organisatie heeft MPS-ECAS een toonaangevende positie binnen de
agrarische sector in Nederland
en daarbuiten. MPS-ECAS levert
professionele audits door auditoren met een agrarische opleiding en achtergrond. Voor MPSdeelnemers is MPS-ECAS het
aanspreekpunt voor de registratie, kwalificatie en audits.
Het kantoor van MPS-ECAS is
gevestigd in het Horti Business
Center te Honselersdijk. Een
tweede met MPS verbonden
BV is MPS-HCS, dat adviseert
bij de keuze van certiﬁcaten en
ondernemers begeleidt bij het
implementeren van de certificeringseisen op het bedrijf.
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