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‘Samenwerking moet’
Gerard Top
Lang waren de bloembollenteams van
Agrifirm en GMN gezworen concurrenten,
maar nu worden ze tot één gesmeed. Aan
de leiding staat Gerard Top, tot voor kort
directeur van GMN. “Samenwerking moet,
om een partner voor de kwekers te zijn én
om partij in de maatschappelijke discussie
te zijn.”
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

DIRECTEUR BLOEMBOLLEN
AGRIFIRM GMN
De nieuwe topman koos voor de lange weg om de plek te bereiken
die hij nu als directeur heeft. Als zoon van een veehouder groeide Gerard Top op in de sector, verhuisde twee keer mee met zijn
ouders toen de schaalvergroting hen tot in Groningen bracht.
Hij kwam op de landbouwhogeschool van Dronten terecht, maar
besloot niet in het bedrijf van zijn vader te stappen. Via werkgevers
als Profyto, Holland Fyto, branchevereniging Agrodis en uiteindelijk GMN bouwde hij aan zijn marketingkennis en zijn bestuurlijke
kwaliteiten. Onder zijn leiding werden Van Gent, Van der Meer en
Nuyens en onderzoeklocatie Innoventis een geheel. Nu staat hij
voor de samenvoeging van GMN met Agrifirm.

Bent u een echte coöperatieman?

Verklaar u nader…

“Wel als je uitgaat van de samenwerking die bij een coöperatie
hoort. Er moest iets gebeuren met GMN. We hebben in 2015
met de aandeelhouders gesproken over de koers van het bedrijf. We stelden ons de vraag of we nog wel genoeg slagkracht
hadden, of we nog wel onderzoek en ontwikkeling deden.
Daaruit concludeerden we dat samenwerking nodig was en
die zochten we bij verschillende bedrijven elders in het land.
Mertens bijvoorbeeld, in het zuiden. We gingen op zoek naar
nieuwe partners. In 2018 klopte Agrifirm onverwacht bij ons
aan. Dat leidde tot het samengaan. Zo zie ik het, ik voel het niet
als een overname door Agrifirm.”

“Wie zijn de erfbetreders? Wij. Wij komen op de bedrijven,
meer dan vertegenwoordigers van belangenbehartigers of
politieke partijen. Wij kennen de belangen van de sector en
daarom zie ik ons als een goede discussiepartner voor de chemiereuzen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen.
Juist nu moeten we opkomen voor de belangen van de sector
en zo enerzijds de telers bijstaan bij het oplossen van hun problemen en anderzijds de buitenwacht laten zien wat de sector
doet om te vergroenen en verantwoord te werken. Om dat met
gezag te doen, moet je een bepaalde omvang hebben. Door de
combinatie van GMN en Agrifirm hebben we die.”

En nu is de koek verdeeld in Nederland? Er zijn bijna geen
kleine toeleveranciers meer.

U geeft daar bij aan dat de prioriteit bij het rendement van
de klant blijft liggen. Was dat een probleem voor GMN?

“De koek is nooit echt op en voor de klant blijven er genoeg
partijen om uit te kiezen, maar je ziet wel een verdere concentratie in de sector. Je moet een partij van enige omvang zijn om
het verschil te maken in de sector. Bedrijven verdwijnen, zoals
Horticoop bijvoorbeeld. Grotere blijven over. De kleinere partijen zouden ook meer voor de samenwerking moeten kiezen, je
bent als distributeur en adviseur toch de toegang tot het bedrijf
en dus belangrijk voor andere partijen.”

“We moesten ons voorbereiden op de toekomst, zoals ik al zei.
Er zitten zoveel meer facetten aan een goed rendement van
de teelt dan tien jaar geleden. Het gaat nu om de samenhang
tussen bodem, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelengebruik. Telers waaierden uit over Nederland, er worden nu op
veel meer plaatsen bollen geteeld. Daar moesten we achteraan
en daarom zochten we samenwerking met andere partijen, in
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Ondertussen zie je het middelenpakket alleen maar krimpen;
tegen 2023 valt nog een kwart van de werkzame stoffen weg.
Er is dus een heel ander teeltconcept nodig om te kunnen
blijven telen. We hebben onder meer daarom een teeltadviseur
met als specialiteit biostimulanten aangetrokken, maar met 13
man in de buitendienst en 5 op kantoor ben je eigenlijk te klein
om de telers te bieden wat ze nodig hebben. Nu hebben we een
buitendienstteam van 28 man.”

Beide buitendienstteams blijven in tact?
“We zitten nu in een integratietijd. We hebben klanten die of
met ons zaken deden, of met Agrifirm en we hebben klanten
die bijvoorbeeld via ons de gewasbescherming regelen en via
Agrifirm de bemesting. Als het gaat om wie nu op het erf van
de ondernemer komt, dan is de klant leidend. Doet hij liever zaken met zijn vaste vertegenwoordiger? Prima, dan blijft dat zo.
Wil hij met meerdere specialisten in zee? Ook prima. Ik denk
dat Agrifirm via GMN regionale betrokkenheid heeft verworven en dat GMN nu de kracht van een grote organisatie ervaart.
Voor de klant verandert niet veel, of het moet zijn dat we hem
of haar uiteindelijk betere alternatieven kunnen bieden voor
bijvoorbeeld verdwijnende middelen.”

‘We moesten groeien om van
belang te blijven in de sector’

Dus jullie blijven ook allebei onderzoek doen?
“Lopende proeven gaan gewoon door, maar we gaan er wel
voor zorgen dat geen dubbel werk wordt gedaan. In 2020 moet
de klant zien welke veranderingen op dat terrein worden doorgevoerd en dus welke locaties we handhaven. Agrifirm heeft
een eigen, grote research & developmentafdeling en daar gaan
we kennis mee maken. Dat wil niet zeggen dat we het bollenonderzoek naar Apeldoorn (waar R&D zit, red.) verhuizen. Het
onderzoek blijft in de regio’s, zeker in Breezand.
Agrifirm heeft ook een grote akkerbouwdivisie en in die sector
spelen dezelfde problemen als in de bloembollen. Op dat gebied
kunnen we kennis delen en zo kunnen we ook een financieel
voordeel bereiken. Innovatie kost veel geld.”

Blijven jullie partner in de publiek-private onderzoeksprojecten?
“We hebben ons verbonden aan Het Nieuwe verwerken, dat
onlangs is afgerond. We zitten in de stuurgroep van het project
Schoon Erf, Schone Sloot. Het biedt ons mooie ervaringen en de
sector heeft op die manier ook veel bereikt. Het is nog lang niet
klaar en volgens ons is dit een uitstekende manier om verder te
komen. Het erfproject is een mooi voorbeeld, want daar spreken
mensen uit de sector elkaar aan op het gedrag. Het uitdragen
van de ervaringen via studieclubs en bijeenkomsten voor licentieverlenging helpen mee die kennis te verspreiden. Tegelijkertijd is publiek geld hard nodig om te blijven innoveren.”
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Wie publiek geld gebruikt, moet verantwoording afleggen.
Dus…
“Die verantwoordelijkheid schuwen we niet, we doen volop
mee in het maatschappelijk debat, werken samen met de KAVB
en gaan met de klanten in discussie tijdens studieclubbijeenkomsten. We willen best vraagtekens zetten bij de gebruikte
methoden in de bollensector, maar dan moet die discussie wel
op een eerlijke manier verlopen.”

Wanneer ziet de klant GMN Agrifirm als één organisatie?
“We beginnen niet morgen. Tijdens de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen presenteren we ons als een nieuwe club,
maar ik kan alvast verklappen dat in het logo zowel GMN als
Agrifirm terugkomt. Agrifirm groeit heel snel, door overnames
in binnen- en buitenland. GMN heeft een grote toegevoegde
waarde voor Agrifirm. Wij blijven ons concentreren op wat er
in het veld gebeurt. Better Together, is de kreet die Agrifirm
hanteert. Die wij hanteren. Zo zien we het namelijk, het beste
van twee werelden.”
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