ACTUEEL

‘Fusie niet nodig om
meerwaarde te vinden’
Keuringsorganisaties BKD en Naktuinbouw
maakten vlak voor de jaarwisseling bekend de
voorgenomen fusie niet door te zetten. BKDdirecteur Vincent Cornelissen en directeur
John van Ruiten van Naktuinbouw leggen uit
waarom samenwerken beter is nu dan fuseren.
Vincent Cornelissen (links)
en John van Ruiten in
gesprek over de toekomst
van de keuringsdienst.

Tekst en fotografie: René Bouwmeester

D

e voorzitters Henk Lange (Naktuinbouw)
en Kees van Ast (BKD) waren afgelopen
zomer nog enthousiast over de aangekondigde fusieplannen van beide organisaties.
Samenvoeging zou de keuringsdiensten klaar
maken voor de toekomst. Samen zouden zij beter
in staat zijn investeringen te doen om de dienstverlening op peil te houden tegen een acceptabele prijs. Mogelijke verschillen tussen de organisatie achtten zij niet onoverkomelijk, dus wat kon
een fusie in de weg staan?
BKD en Naktuinbouw werken al jaren op diverse terreinen samen. De voorjaarskeuringen van
BKD worden bijvoorbeeld mede uitgevoerd
door werknemers van Naktuinbouw, omdat het
seizoen voor hen pas na het voorjaarsbollenseizoen begint. Ook op het gebied van onderzoek,
laboratoriumwerk en het Ketenregister werken
beide partijen samen. Het is zelfs zo dat als de
computers bij de ene organisatie uitvallen, ze op
de computers van de andere organisatie kunnen
doorwerken, ondanks dat BDK en Naktuinbouw
verschillende programma’s gebruiken. Een fusie
leek voor beide partijen het onderzoeken waard,
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vinden ook BKD-directeur Vincent Cornelissen
en Naktuinbouw-directeur John van Ruiten.
Afgelopen najaar voerden beide organisaties een
verkenning uit met ondersteuning van Bureau
Berenschot. Het doel van die verkenning was om
het toekomstperspectief van een fusieorganisatie
te schetsen en dat af te zetten tegen het perspectief van zelfstandige doorontwikkeling van beide
organisaties.
Met hulp van Berenschot werden zogeheten
‘werkstromen’ gevormd om elkaar beter te leren
kennen. Aan deze werkgroepen namen medewerkers van beide organisaties deel. Daarbij is
gekeken naar de totale organisatie: keuringen,
plantenrassenonderzoek, arbeidsvoorwaarden,
juridische zaken, ICT, laboratorium. Kortom, alle
onderdelen.

VERSCHILLEN
Die verkenning leverde veel kennis op, concludeert Cornelissen. “Het proces heeft ons allebei
veel over onszelf geleerd. Wat verwachten de sectoren van de keuringsdiensten en wat zijn de thema’s die we moeten oppakken in de toekomst?”
“Tegelijkertijd leerden we dat elke organisatie
heel erg gericht is op de sector die het bedient”,
stelt Van Ruiten. “Bij ons zijn dat drie gewasgroepen: de bloemisterij-, boomkwekerij- en groentesector. Daar is het keuringsapparaat op gericht en
zijn onze mensen in gespecialiseerd. In die sectoren zijn bijvoorbeeld meer bedrijven met een
eigen laboratorium. Dat is een andere positie dan
de bedrijven waar de BKD komt. In de bloembollensector komt dat weinig voor. Zo zijn er meer

zaken. Ineens blijkt dat er toch sprake is van
belangrijke accentverschillen.”
Met de nieuwe kennis stellen Cornelissen en
Van Ruiten dat de verschillen groter bleken dan
gedacht. Eind 2016 werd de fusie daarom afgeblazen. “Het gaat om de balans”, zegt Cornelissen.
“Wat vraagt het om de organisaties bij elkaar te
brengen en wat levert dat op? Die balans is onvoldoende positief gebleken. Dan loop je ertegenaan dat je de eisen van de organisatie geweld aan
doet, bijvoorbeeld in de herkenbaarheid van de
organisatie en de tarieven. De inspanning weegt
niet op tegen wat het je brengt.”
Van Ruiten is het hier roerend mee eens. “Onderschat niet wat het zou kosten. Integratie van organisaties kost gewoon heel veel. Ook in tijd en
aandacht. Dan moet je wel meerwaarde
hebben. De afweging om twee organisaties samen te voegen, weegt
niet op tegen de kosten die
moeten worden gemaakt
op een redelijk overzichtelijke termijn. We hebben
daarom gekeken of we dan
stappen kunnen zetten om samen te
werken met een ‘eigen pet’ op.”
Van Ruiten en Cornelissen doen overigens geen
mededeling over de becijferde kosten ‘omdat de
kans groot is dat dit buiten de context verkeerd
wordt uitgelegd.’

WEERSTAND
Beide directeuren bestrijden het beeld dat weerstand of zorgen van het personeel tegen de fusie

een rol heeft gespeeld bij
het stuklopen van het ‘voorgenomen huwelijk’. “Weerstand ontstaat wanneer er onzekerheid komt”, zegt Cornelissen. “Veel
werknemers hebben in goed overleg meeen samengewerkt in de werkstromen. Dat heeft
tot de conclusies geleid. Het is niet zo dat er blokkades werden opgeworpen. Uit de zorg van de
medewerkers sprak ook grote betrokkenheid bij
het werk.”
Onder ondernemers en andere belanghebbenden bestonden veel verschillende meningen
over het fusieplan. “Ook die opinies hebben we
afgewogen. Het is een zorgvuldig proces geweest
waarbij alle stakeholders betrokken zijn geweest”,
zegt Cornelissen. “De meeste ondernemers waarderen dat het inzetten van het proces niet automatisch leidt tot een fusie. Er is geen vooringenomenheid.”
Vanuit het kabinet bestond enige tijd geleden
ook de behoefte om de zelfstandige bestuursorganen - zoals plantaardige en dierlijke keuring-

diensten - te hervormen. Deze verandering was
ingegeven door een reeks incidenten met voedsel, maar aanpassing en mogelijk samenvoeging
zou ook gevolgen hebben voor BKD en Naktuinbouw. Inmiddels is die discussie overgewaaid en
blijven de keuringsdiensten in de huidige vorm.
Cornelissen: “De zbo-discussie ging niet over de
kwaliteit van de organisatie, maar over het verminderen van het aantal bestuursorganen. Het
veranderen van een keuringsdienst die goed
functioneren moet je niet doen.”

SAMENWERKEN
BKD en Naktuinbouw richten zich voorlopig op
samenwerking. Cornelissen: “Dat deden we al.
We hoeven niet te fuseren om meerwaarde in de
samenwerking te kunnen vinden.”
De meerwaarde waar hij op doelt, zit onder meer
in de keuringsprogramma’s en de laboratoria. “In
de verkenning van het autonome model ligt de
opdracht om een aantal thema’s verder uit te werken. Bijvoorbeeld gouvernance, ICT, R&D, laboratorium en onze talentenpool, we moeten goede
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mensen aantrekken en zij moeten zich kunnen
ontwikkelen.”
“In Research & Development kunnen we meer
afstemmen en samen prioriteiten bepalen”, vervolgt Cornelissen. “We kunnen ook niet alles zelf,
maar we kunnen samen naar onderzoeksinstellingen zoals Wageningen UR stappen om oplossingen te zoeken. Ook op het vlak van markttoegang hebben we een gezamenlijk belang. Hoe
zorgen we er mede voor dat onze tuinbouwsectoren maximaal hun producten wereldwijd kunnen
verhandelen en dat er zo weinig mogelijk fytosanitaire grensbelemmeringen zijn?”
Of de gesprekken over een fusie over een aantal
jaren opnieuw wordt gevoerd? Dat sluiten beide
directeuren niet uit. “Ik denk dat elke organisatie moet kijken naar de mogelijkheden”, zegt Van
Ruiten. “Het hang ook af van hoe de sectoren zich
gaan ontwikkelen. Welke activiteiten gaan bedrijven zelf ontwikkelen, los van wat de overheid of
de EU bij de sector neerlegt? Het zou goed zijn als
de besturen over vijf of zes jaar nog eens naar het
geheel kijken. Dat zou ik logisch vinden.”
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