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Aanwezig

De heren A. Bruggeman (voorzitter), J.M. Gerritsen (secretaris), mevr. A. van de Kamp (plv.
secretaris) J.M.A. Aerts, J. Bosma, J.G. van Haarlem, D. Hylkema, M.J.B. Jansen, J.J.J.
Langeslag, J.W.J. van Leeuwen, B.C. Oosterom, J.P.A. Roefs, E. Staal, Th.J. Tijssen, R.P.
Troost, H. Westerhof
Afwezig

De heren J. den Dekker en plv., A. Gijsberts en plv., M.F. van Ginkel en plv., G.P.M.J. Roest
en plv., W. Baljeu en plv. H. de Boon en M.C. Maasse en plv.

De VOORZITTER opent de bestuursconferentie en deelt mee dat deze morgen de zgn.
Commissie van Wijzen, bestaande uit mevr. Jorritsma en de heren Van der Donk en Van
Eijk is geïnstalleerd. Deze commissie zal het kabinet van advies dienen over de
takenanalyse van de product- en bedrijfschappen die momenteel wordt uitgevoerd.
Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Cloo van bureau Boer & Croon die een
toelichting zal geven op de plannen voor samenwerking van de productschappen.
De heer CLOO stelt zichzelf voor. Sinds begin dit jaar is overleg over samenwerking gaande
tussen een aantal schappen. Het PT heeft zich daar iets later bij aangesloten. Eind maart
wordt een eerste blauwdruk voor samenwerking gepresenteerd. De productschappen MVO
en Dranken praten (nog) niet mee. Gezien de grote politieke druk is samenwerking naar zijn
mening van belang, niet alleen om efficiencyvoordeel te behalen maar ook om een signaal
van bereidheid tot verandering af te geven. Alle schappen hebben aangegeven dat
herkenbaarheid voor de eigen sector essentieel is. Medebewind is een aparte entiteit in dit
traject: daarvoor is al besloten dat de diverse medebewindafdelingen van de schappen
zullen samengaan.
Voor de samenwerkingsorganisatie wordt gedacht aan een art. 110-constructie die als één
werkgever optreedt voor al het personeel van de samenwerkende productschappen. De
verhouding tussen de verschillende entiteiten is 44% backoffice (= serviceorganisatie), 34%
frontoffice en 22% medebewind. Voor de samenwerking in de backoffice wordt een
efficiencyverhoging van 10-30% verwacht.
De heer GERRITSEN voegt toe dat de schappen verschillend van omvang zijn en dus ook
verschillen in hun inbreng in de serviceorganisatie. De frontoffices zullen ook samenwerken
op onderdelen, dat is overigens nu ook al het geval. Tussen de serviceorganisatie, de
medebewindsorganisatie en de frontoffices van de schappen zal worden gewerkt met SLA’s.
Voor het medebewind blijven de schappen zelf eindverantwoordelijk.
In reactie op een vraag van de VOORZITTER zegt de heer CLOO dat de verdergaande
samenwerking/bundeling van de schappen een voorwaarde is in het traject dat minister
Kamp voor de schappen heeft uitgezet.
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De VOORZITTER meldt dat erover gesproken wordt de PBO niet meer onder Sociale Zaken
maar onder EL&I te laten vallen. Bij EL&I is men beter op de hoogte van het werk van de
schappen, dat kan een voordeel zijn. Het is dus van groot belang dat EL&I positief denkt
over de PBO.
De SER faciliteert de studies die momenteel gedaan worden maar is verder
terughoudend,wat ook past bij de rol van de SER als toezichthouder.
De VOORZITTER vraagt of het bestuur het proces om te komen tot samenwerking met de
andere schappen wil voortzetten. Een argument daarvoor is efficiency, maar zeker ook
politiek gezien lijkt het van belang de PBO breed overeind te houden. Pas in een volgende
(donkerblauwe) fase dient een definitief besluit te worden genomen.
.
De heer VAN LEEUWEN stemt in met voortzetting van het proces.
De heren TIJSSEN en WESTERHOF sluiten zich daarbij aan maar willen in een later
stadium graag duidelijk zien hoe het eigen gezicht van het PT gewaarborgd blijft.
De heer LANGESLAG stemt ook in, maar waarschuwt dat de grotere schappen niet moeten
lijden onder het in stand houden van de kleinere.
De heren ROEFS en AERTS vinden het van belang om de PBO in stand te houden. Veel
thema’s gaan verder dan de eigen sector. Efficiency en kracht om sector vooruit te helpen
zijn van groot belang.
Het bestuur besluit in principe deel te nemen aan de serviceorganisatie voor de
gezamenlijke productschappen. Voorwaarde is dat in het samenwerkingsverband het PT
voor de tuinbouwsector herkenbaar blijft. Definitieve besluitvorming door alle schappen volgt
in de zomer
Sluiting 17.45

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer www.tuinbouw.nl
Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 E-mail pt@tuinbouw.nl

