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BKDDIRECTEUR CORNELISSEN:

‘Goed resultaat 2010 door e
De afgelopen jaren kreeg de
Bloembollenkeuringsdienst
met veel veranderingen te
maken. Niet alleen binnen de
dienst, maar ook in de sector
en in de eisen die landen aan
de kwaliteit van bloembollen
stellen. Directeur Vincent Cornelissen is helder over de betekenis van al die veranderingen
voor de BKD: “De wereld verandert, en de BKD verandert
daarin mee.”
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T

wee jaar geleden was het de eerste grote
opdracht voor de toen kersverse BKDdirecteur Vincent Cornelissen. Zorg dat
de BKD financieel goed draait. Met als resultaat een reorganisatie. Over 2010 behaalde de
BKD een positief resultaat van 784.000 euro.
Op basis van dat resultaat kan de conclusie
worden getrokken dat de doelstelling om een
dreigend tekort af te wenden in ieder geval is
gehaald. Dat beeld vraagt om een toelichting,
die Cornelissen graag wil geven.
“Het positief resultaat kwam tot stand omdat er
meer is gedaan door minder mensen. We hebben dit bereikt door efficiënter te werken. Bijvoorbeeld door de bezoeken van de keurmeesters centraal in te plannen. Daarnaast hebben
we een goede bezetting gehad van ons laboratorium. En ook de ondernemers zelf zijn slimmer gaan inkopen. Waar voorheen de keurmeester vijf keer op bezoek kwam, heeft een
ondernemer nu genoeg aan een of twee keer.
Gevolg van dit alles is dat we een aantal medewerkers waarvan we in 2009 afscheid moesten
nemen, weer emplooi hebben kunnen bieden.
Deels vast, deels voor flexibel werk.”
Het bedrag dat in 2010 is overgehouden gaat
niet terug naar de sector, maar wordt aange50 • BLOEMBOLLENVISIE • 6 oktober 2011

Het belang van het laboratorium neemt alleen maar toe. Inmiddels verwerkt het per jaar ruim
1,6 miljoen monsters
wend om het eigen vermogen te versterken,
nodig voor een gezonde BKD. Cornelissen:
“We zijn als BKD overgegaan van collectieve
financiering naar volledig private financiering.
Daartoe moeten we voldoende eigen vermogen opbouwen. Als er voldoende ruimte komt
in de begroting, dan kunnen we de tarieven van
onze activiteiten verlagen. Tegelijkertijd merken we dat ondernemers wennen aan het hele
tarievensysteem. Het principe van kostenmaker = kostendrager proberen we zo slim mogelijk toe te passen.”

TOEZICHT CONTROLE
Een taak die dit jaar nieuw is voor de BKD is
het zogenoemde toezicht op controle. Aan de
hand van een lijst met 39 vragen gaat de keurmeester na of een bedrijf zijn zaken op orde
heeft als het gaat om de kwaliteitsborging van
zijn bloembollenteelt en –afzet. Dat was wennen voor de ondernemers, maar ook voor de
keurmeesters. Cornelissen: “In het algemeen
zijn die bezoeken goed verlopen. We hebben onze mensen daartoe wel goed toegerust,
zodat ze goed beslagen ten ijs kwamen.”
Deze controlevorm blijft, omdat het een wettelijke verplichting is, maar zal, als het aan Corne-

lissen ligt, wel een plaats krijgen in de gangbare
keuring. “We zoeken naar een mogelijkheid om
deze taak een toegevoegde waarde te geven in
de keuringssystematiek.” De BKD analyseert
op dit moment de resultaten van de eerste ronde langs alle aangesloten bedrijven. “We willen
weten of er in bepaalde regio’s of bedrijven specifieke zaken voorkomen, zodat we zo nodig
nog aanpassingen kunnen doorvoeren.”

KEURINGSSYSTEEM
In 2009 startte de BKD met een verkenning
naar de mogelijkheden om het keuringssysteem te vernieuwen. Die verkenning leverde als constatering op dat er te weinig mogelijkheden waren om het systeem ingrijpend te
veranderen. Toch mag er wel wat gebeuren,
vindt Cornelissen. Als voorbeeld laat hij de
mogelijkheden zien die een tulpenteler heeft
binnen het huidige systeem. Een partij kan in
zes verschillende subgroepen terechtkomen,
waar maximaal drie modules op van toepassing zijn. “De situatie bij tulp is door de jaren
heen zo gegroeid. We hebben met sectorgenoten om tafel gezeten om na te gaan welke basisprincipes er zijn en wat echt moet
aan keuringswerkzaamheden. Centrale vraag

efficiënter werken’
daarbij was of het eenvoudiger kan. Die vraag
is nog steeds aan de orde. Het is belangrijk om
te weten welke principes er gelden binnen een
gewas. Het keuringssysteem moet niet ingewikkelder dan nodig. Eigenlijk zou je alles wat
er is, moeten wegdenken, en vanuit de huidige
eisen een systeem gaan bouwen. Wat is er dan
echt nodig? Daarover gaan we binnenkort met
de voorzitters van KAVB-productgroepen en
landengroepen van Anthos en het eigen BKDbestuur van gedachten wisselen.” Naast veranderingen in eigen huis en in de sector heeft
de BKD ook te maken met nieuwe of zich wijzigende eisen van landen waar bloembollen
naar toegaan. “We krijgen enkele malen per
jaar afvaardigingen van landen op bezoek. Ze
willen komen kijken naar de manier waarop de
kwaliteit van bloembollen wordt gegarandeerd.
Centraal staat bij hun dat ze vertrouwen moeten hebben in het systeem. Tegelijkertijd stellen
zij eisen, waarvan wij soms moeten aangeven
dat die lastig zijn in te willigen.”

WEBSITE ALS INGANG
Steeds meer informatie tussen BKD en ondernemer verloopt digitaal. De website vervult
daarin een wezenlijke rol. Eerder dit jaar kondigde de BKD aan dat de huidige website
wordt vernieuwd. Cornelissen: “De huidige

site is, net als de keuringssystematiek, door de
jaren heen gegroeid. De overzichtelijkheid is er
daardoor niet beter op geworden. Tijd voor een
nieuwe aanpak, waarbij de gebruiksvriendelijkheid door de verschillende ondernemersgroepen nog meer centraal staat. Ook hier geldt dat
er niet meer ballast op moet staan dan nodig.
De planning is dat hij dit jaar nog wordt gepresenteerd.” Het onderdeel Digitaal Klantenloket begint steeds belangrijker te worden. Telers
gebruiken het om hun arealen op te geven, de
BKD gebruikt het om uitslagen van de keuring
aan de teler toe te sturen.

‘Als er voldoende ruimte
komt in de begroting, dan
kunnen we de tarieven van
onze activiteiten verlagen’
Nieuw dit jaar is, dat ondernemers via dit loket
een aanvraag kunnen indienen voor bemonstering. “We blijven deze activiteit ontwikkelen.

Het doel is dat alle telers hieraan meedoen.
Het aantal deelnemers groeit nog steeds.” Ook
nieuw voor keurmeester en teler: controle op
de AM-status van percelen waarop bloembollen worden geteeld. Nu al kan de BKD-directeur vaststellen dat ondernemers hun zaakjes
op orde hebben op dit terrein. Om deze controle zo efficiënt mogelijk te laten verlopen kan de
ondernemer de x,y-coördinaten doorgeven van
de percelen waarop hij teelt. Daarmee is digitaal snel na te gaan wat de status is.

DRUKTE IN LAB
Jaarlijks verwerkt het laboratorium van de BKD
zo’n 1,6 miljoen monsters die op virus worden
getoetst. Dat aantal neemt eerder toe dan af.
“Ook hier zien we dat met name derde landen eisen stellen, waarmee via een labtoets
snel inzicht in is te krijgen. Neem ArMV, waar
China sinds enkele jaren eisen aan stelt. Daarnaast doen we ook aan toetsen op nieuwe aandoeningen, zoals PlAMV in lelie, en kunnen we
met de PCR-techniek de basis leggen voor een
nieuwe praktijktoets. Dat vraagt veel specialistische kennis, en die hebben we. Mede daardoor
waren we in staat om binnen een half jaar een
toets op PlAMV op te leveren, tegen normaal
minimaal een jaar. Dat is echt een hele prestatie.” Ook in het laboratorium is de efficiëntie de
afgelopen jaren sterk toegenomen: van 130.000
toetsingen per full-time medewerker per jaar in
2003 naar ruim 160.000 per full-time medewerker per jaar in 2010.

SLAGEN GEMAAKT

BKD-directeur Vincent Cornelissen: “Het is belangrijk om te weten welke principes er gelden
binnen een gewas. Het keuringssysteem moet niet ingewikkelder dan nodig”

Terugblikkend op de afgelopen paar hectische jaren, stelt Cornelissen vast dat er inmiddels flinke slagen zijn gemaakt bij de BKD. “De
omgeving verandert, de BKD verandert mee.
Uitgangspunt daarbij is dat we doen wat moet
en laten wat kan. Dat zal komend jaar ook het
leidende principe zijn.” Wat binnenkort in ieder
geval nog zijn beslag zal krijgen is het zogenoemde Ketenregister. Dat gaat een cruciale rol
spelen in het gesloten maken van de keten van
land tot klant. De BKD heeft hierin een wezenlijke taak: informatie digitaal aanleveren over
een te verhandelen partij bloembollen. Aan
de bouw van dat register wordt op dit moment
volop gewerkt. Cornelissen: “We verwachten
komende winter met een proef te gaan draaien,
waarin sectorgenoten gaan testen of het goed
werkt.” Waren de afgelopen jaren niet saai, dat
zal voor de komende jaren ook niet gelden, verwacht Cornelissen. “Ik heb hier nog geen saaie
tijd gehad. Er is veel in beweging gezet, veel te
doen, en het is mijn voorspelling dat dit nog
wel een tijdje zo blijft.”
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