‘Belangrijkste is dat we ons
werk goed blijven doen’
Op dit moment merkt de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) nog niet zo veel van
de coronacrisis. Het werk op het veld en in het lab gaat gewoon door, natuurlijk
met inachtneming van alle maatregelen. Op termijn zou de crisis wel gevolgen
kunnen hebben, bijvoorbeeld in het aantal keuringen. Hoe gaat de BKD met deze
situatie om?
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W

ie nu langs de bloeiende
bollenvelden rijdt, kan
zomaar een auto van de
Bloembollenkeuringsdienst
in de berm zien staan. Ergens op het veld
loopt de BKD-keurmeester zijn werk te
doen. “Dat werk gaat door, ook in deze
coronatijd”, vertelt directeur Bert Pinxterhuis. “Sowieso werken de keurmeesters
veel vanuit huis. Zij maken afspraken met
kwekers en handelsbedrijven, keuren de
partijen op het veld en delen hun bevindingen telefonisch met de kweker. Een
gesprek over de bevindingen in de kantine
van het bollenbedrijf gaat nu even niet.
Fysieke gesprekken worden door beide
partijen maximaal voorkomen zodat we
op een veilige manier kunnen keuren. Zo
gaat het werk toch door.”

OP AFSTAND
BKD heeft wel met meer zieken te maken.
“Medewerkers die hoesten of verkouden
zijn, moeten thuis blijven. Het ziekteverzuim is daarom wat hoger en we hebben
tijdelijk meer mensen moeten inhuren.”
Veel BKD-kantoorpersoneel werkt thuis.
“Dat gaat allemaal prima, we overleggen
online met elkaar.” Alleen een aantal
medewerkers van het service center is op
kantoor en van het laboratorium uiteraard. “Zij werken op afstand van elkaar.”
In het lab is het nu relatief rustig. “In
de loop van mei beginnen we daar op te
schalen. Nu treffen we daarvoor de nodige
maatregelen. We brengen afschermende
plexiglas platen aan, zetten looproutes
16

uit en creëren meer ruimte tussen de
werkplekken zodat medewerkers voldoende afstand kunnen houden. Alles om de
risico’s te beperken.” Ook wordt eraan
gewerkt om in de piekperiode voldoende
tijdelijke medewerkers aan te trekken.
Iets waar meer bedrijven mee te maken
hebben. “Veel seizoenarbeiders zijn naar
huis gegaan in deze crisistijd.”
Op dit moment heeft de coronacrisis nog
geen effect op de hoeveelheid werk van
de BKD, ervaart Pinxterhuis. “Het aantal
veldkeuringen is hetzelfde gebleven, dat
loopt goed door, de export is iets minder.
Wij verwachten in het najaar effecten te
zullen zien, als er meer duidelijk is over
de invloed van corona op de sector en,
in bredere zin, op de wereldeconomie en
wereldhandel. Nu al besluiten kwekers te
krimpen in areaal. Minder areaal betekent
voor ons minder keuringen. De crisis kan
er ook nog toe leiden dat sommige bedrijven het niet gaan halen. Ook daar krijgen
wij wellicht mee te maken.” Pinxterhuis
waagt zich niet aan prognoses als het gaat
om het aantal bedrijven dat zal wegvallen.
“De eerste paniek in het begin van de crisis was groot. We zijn nu een paar weken
verder en de situatie ziet er alweer anders
uit. Er gaan weer wat markten open,
ondernemers vinden nieuwe manieren
om hun product te verkopen en voor de
droogverkoophandel lijkt de klap minder ernstig dan eerst gedacht. Het blijft
allemaal afwachten, dus een getal zou ik
er niet aan durven hangen.” De BKD-direc-

teur verwacht niet dat corona tot andere,
strengere fytosanitaire maatregelen gaat
leiden. “In de regelgeving zijn altijd wel
wijzigingen, maar fytosanitaire regels
hebben geen directe relatie met de volksgezondheid.”

KOSTEN BEPERKEN
Minder werk betekent minder inkomsten.
Hoe gaat de BKD daarop anticiperen?
“Door te doen wat we altijd doen: de
kosten beperken en zo efficiënt mogelijk
werken”, vat Pinxterhuis samen. “Dat is
standaard onderdeel van ons beleid. Onze
organisatie heeft geen winstoogmerk,
maar we moeten wel kostendekkend
draaien. Dat betekent dat we altijd goed
moeten opletten hoe we met onze tijd en
ons budget omgaan.” Het zou BKD slecht
uitkomen als de inkomsten in 2020 achterblijven. In 2019 sloot de keuringsdienst
het jaar al af met rode cijfers. “Dat had
duidelijke oorzaken. Deels had dat te maken met hogere kosten, zoals de loonsverhogingen als gevolg van de CAO voor open
teelten in zowel 2018 als in 2019. Ook
groeiden de werkzaamheden als gevolg
van onder andere nieuwe wet- en regelgeving. Hiervoor zijn meer administratieve
taken en controle-activiteiten vereist en
dus meer personeel. Kosten voor ICT-faciliteiten namen toe, zoals voor beveiliging
en continuïteitsborging. En tenslotte loopt
er een investeringsprogramma ‘BKD 2022’,
waarmee we investeren in verbetering
van de digitale systemen (MijnBKD), een
nieuw laboratorium en onderzoek.” Een
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‘Wij verwachten
pas in het najaar
effecten te zien, als
duidelijk is wat de
invloed van corona
op de sector is’

en ander leidde voor klanten van de BKD
tot een tariefverhoging van 4,5 procent.
“We hebben de verhoging onderbouwd en
helder gecommuniceerd aan klanten. Het
vak stond er uiteraard niet bij te juichen.
Wel zijn ondanks de crisis de betalingen
goed verlopen, zoals in andere jaren.”
De kwaliteit van het werk dat de BKD
levert zal onverminderd hoog zijn,
benadrukt Pinxterhuis. “Belangrijkste
is dat we ons werk goed blijven doen en
daarmee blijven bijdragen aan de maximale exportmogelijkheden van partijen.
Onze medewerkers zijn zeer betrokken
bij het bollenvak en zij realiseren zich
dat de consequenties van hun werk groot
kunnen zijn voor klanten. Als wij een
partij afkeuren omdat deze niet aan de
eisen voldoet, heeft dat flinke gevolgen
voor de desbetreffende teler of exporteur.
Dan moet je weten wat je doet, daar mag
geen twijfel over bestaan. Daar zetten wij
ons voor in.”

Bert Pinxterhuis: “Het werk op het veld gaat gewoon door.”

Pinxterhuis verwacht dat de coronacrisis
een aantal blijvende veranderingen met
zich zal meebrengen in het werken op
kantoor. “Wij ervaren bijvoorbeeld nu dat
het niet altijd nodig is om met z’n allen
fysiek bij elkaar te zijn voor een overleg.
Online kan er heel veel. Als iedereen een
dag per week thuis gaat werken en daardoor minder in de auto hoeft te zitten,
kan dat wellicht een hogere efficiency
opleveren. Dat is alleen maar winst, voor
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ons allemaal.”
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