BKD blijft kijken naar
wat anders en beter kan
Veld- en schuurkeuringen door de
BKD: ze zijn de afgelopen twee jaar
gewoon doorgegaan, ondanks de
coronapandemie. “De veldkeuring was
nog het gemakkelijkst, omdat die buiten
gebeurt”, zegt directeur Bert Pinxterhuis.
Tegelijkertijd denkt de keuringsdienst
na over allerlei facetten van haar
werkzaamheden. De BKD heeft twee
nieuwe MT-leden die daar met een frisse
blik naar kijken.
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aar sta je als keuringsdienst in een permanent veranderende wereld? Gaat het digitaal
genoeg, hoe zit het met de efficiëntie van
werkzaamheden en hoe is een arbeidsfilm te
verbeteren? Vragen die relevant zĳn bĳ de Bloembollenkeuringsdient (BKD) met het oog op de nabĳe toekomst. Vragen
waarover directeur Bert Pinxterhuis en de twee nieuwe
medewerkers ideeën hebben. Onlangs trad Martine Steenbeek aan als hoofd van het laboratorium van de BKD en
werd Frans Claassen aangesteld als hoofd keuringsbeleid en
kwaliteit. Alle drie hebben zĳ hun visie op ontwikkelingen
die gaande zĳn of zich mogelĳk voor gaan doen.

RUIMER LAB
Afgelopen jaar nam de BKD de nieuwbouw in gebruik.
Een kleurrĳk pand aan de Zwartelaan in Lisse, waar het
laboratorium een belangrĳke plaats inneemt, maar ook BQ
Support is gevestigd. Met het nieuwe laboratorium is Bert
Pinxterhuis erg blĳ. “Dat was echt hard nodig. We kregen
steeds meer monsters om te toetsen en dat ging in het
oude laboratorium eigenlĳk niet meer. Wat we nu hebben,
is zoveel ruimer. Dat kwam toevallig ook goed uit toen de
coronapandemie begon. Omdat het nieuwe lab veel ruimer
is gebouwd, konden we met spatschermen en looproutes
ervoor zorgen dat er op een veilige manier toch kon worden
doorgewerkt. Bovendien zĳn het Elisa- en het PCR-lab geheel
gescheiden van elkaar. Het nieuwe lab geeft ook weer ruimte

Directeur Bert Pinxterhuis, hoofd keuringsbeleid en kwaliteit Frans Claasen en hoofd laboratorium Martine Steenbeek.
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voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om aaltjesonderzoek uit te voeren. Hoewel virussen de kern zijn en
blijven van ons werk, kunnen we meer dan alleen dat. Met
het betrekken van de nieuwbouw kwam voor veel medewerkers ook een einde aan jarenlang werken in portocabins.
Zeker bij heel warm of juist koud weer geen pretje.”

ANDERE WERELD
Voor Martine Steenbeek, nieuw hoofd van het laboratorium,
is dit een andere wereld dan waar ze werkte als groepsleider
bij DSM. “Ik heb in het verleden wel in een lab gewerkt,
maar dit is van een andere orde, hoor. Hier gaat het echt om
grote campagnes, zoals de leliebladtoetsen. Mijn indruk is
dat dit een goed geoliede machine is.”
Ze stuurt vanuit haar functie drie teams aan: het PCR-team,
het Elisa-team en het R&D-team. Dat laatste team werkt
bijvoorbeeld aan het al genoemde aaltjesonderzoek. Pinxterhuis: “We starten met kennisopbouw en toetsontwikkeling
op stengelaaltjes. Nu gaan monsters nog ter bevestiging naar
de NVWA. Mogelijk kunnen we dat op termijn zelf, waardoor
ondernemers sneller inzicht in een besmetting kunnen krijgen. Daarnaast doen we ook onderzoek naar nieuwe technieken, zoals Next Generation Sequencing. Dat staat hier nog in
de kinderschoenen, maar het lab is wel zodanig gebouwd dat
we nieuwe technieken goed kunnen implementeren.”
“Een verbreding van de diensten van het lab naar de sector is
sowieso de moeite van het onderzoeken waard”, aldus Steenbeek. “We werken nu nog voor een deel met seizoenwerkers,
omdat we niet het hele jaar voldoende werk hebben. In de
huidige arbeidsmarkt is het goed om te streven naar vaste
contracten, maar daar is wel een betere arbeidsfilm voor nodig. We gaan zeker aan de slag met het verbreden van onze
diensten aan het vak.”

MEER DIGITAAL
De afgelopen twee jaar kreeg ook de BKD met de coronapandemie te maken. Vooral de keurmeesters konden nagenoeg
al hun werkzaamheden op een veilige manier blijven doen.
“De veldkeuring was nog het gemakkelijkst voort te zetten,
omdat die buiten gebeurt”, aldus Pinxterhuis.
Toch heeft deze tijd ook geleerd dat er digitale mogelijkheden liggen, zo stelt Frans Claassen vast, sinds kort hoofd
keuringsbeleid en kwaliteit. “We zijn gaan kijken wat er
fysiek moet en wat er digitaal kan. We willen dat vaker
gaan combineren, bijvoorbeeld om op basis van alle keuringsresultaten, die toch al digitaal beschikbaar zijn, te gaan
bepalen welk toezicht er bij een bedrijf nodig is. Kun je bij
een bedrijf waar de administratieve controles eigenlijk altijd
goed zijn, van de drie jaar dat je er fysiek keurt, twee jaar
volstaan met een digitale controle in plaats van een fysiek
bezoek? Ook de pilot horizontaal toezicht is zo’n voorbeeld.
We hebben hier de afgelopen twee jaar in een pilot bij een
aantal leliebedrijven naar gekeken. In feite ga je dan meer
risico gebaseerd keuren. Uiteraard blijven de landeneisen
bepalend. Die zijn hoog, en daar moet de sector wel aan
blijven voldoen.”
Pinxterhuis benadrukt dat het enerzijds ideeën zijn, maar
dat dit anderzijds helemaal past in het speerpunt van de
BKD om te komen tot een digitale keten. “Dat willen we in
2025 bereikt hebben.”

KWALITEIT BLIJFT
En hoe kijkt Claassen aan tegen de kwaliteit van de bloembollen? “Die verschilt per bedrijf. Een zelfbroeiende teler
heeft andere wensen dan een teler die bollen levert voor

Frans Classen: “We gaan kijken naar wat er fysiek moet en digitaal kan.”

Martine Steenbeek: “We gaan onze diensten aan het vak verbreden.”

‘Het nieuwe lab geeft weer
ruimte aan bijvoorbeeld
aaltjesonderzoek’
export naar Japan of Taiwan. Dat onderscheid is er, maar in
alle gevallen moet elke bol voldoen aan de minimale eisen
die de BKD met de sector heeft afgesproken. En ook een
zelftelende broeier is gebaat bij een gezond product, want
als er steeds meer virus in zijn partijen komt, dan neemt ook
zijn opbrengst af.”
Het is hem wel al opgevallen dat de keuringssystematiek in de
bollenwereld nogal fijnmazig is. “Ik denk dat we de komende
jaren de discussie hierover wel gaan voeren met de sector.
Wat kan eenvoudiger, wat is echt nodig? Een groeiende digita14 januari 2022
lisering verhoudt zich slecht tot al die uitzonderingen.”
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