
 

Appreciatie Bureau Erkenningen 

Uit de Evaluatie Bureau Erkenningen (INK010936) door Bureau Bartels in het najaar van 2021 blijkt dat 

Bureau Erkenningen doelmatig en doeltreffend werkt. De organisatie voert haar werkzaamheden efficiënt 

en flexibel uit en is met een kleine staf kostendekkend. Er wordt hoogwaardig werk geleverd. Mooie 

complimenten waarvoor we de medewerkers bedanken. In het rapport worden verbeterpunten genoemd. 

Die zijn geanalyseerd en daar wordt met de komst van een nieuwe beleidsmedewerker opvolging aan 

gegeven. Er worden ook een aantal kwetsbaarheden genoemd voor de organisatie: 

1. Door de kleine omvang is Bureau Erkenningen kwetsbaar. Om continuïteit naar de toekomst te 

borgen is het van belang om de organisatie minder afhankelijk te maken van één persoon en een 

goede kennisoverdracht aan opvolger(s) voor te bereiden. 

2. De vraag is of een kostendekkende aanpak ook naar de toekomst toe nog houdbaar is (zonder een 

aanmerkelijke verhoging van de tarieven voor licentiehouders). 

3. Bij een toekomstige samenwerking met Groenkeur dient men voldoende aandacht te besteden aan 

een duidelijke waarborging van de onafhankelijkheid van Bureau Erkenningen. 

Ad 1+3) Het bestuur van Bureau Erkenningen is zich bewust van deze kwetsbaarheid. Met het 

aanstaande vertrek van het hoofd van Bureau Erkenningen zijn we op zoek gegaan naar versterking van 

de organisatie en het creëren van achtervang. Dit heeft geresulteerd in een 

samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2022 tussen de werkorganisaties van Bureau Erkenningen 

en Stichting Groenkeur met één directeur voor beide organisaties. Hierdoor ontstaat er backup in 

cruciale functies van beleidsmedewerker en dagelijkse ondersteuning. Stichting Groenkeur is een 

onafhankelijk schemabeheerder in de groene sector die geaccrediteerde bedrijfscertificaten beheert en 

persoonscertificaten. Om onder accreditatie te kunnen werken is onafhankelijk werken voor Groenkeur 

ook van essentieel belang.  Het bewaren van de onafhankelijke posities is om die reden vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst als belangrijke, te bewaken, asset binnen de samenwerking. 

Ad2) Reeds in een eerder stadium in het jaarplan en de meerjarenbegroting is richting het ministerie van 

LNV aangegeven dat een beperkte verhoging van de tarieven noodzakelijk kan zijn. Dit heeft beperkt met 

kostenstijgingen te maken, maar eerder met het verminderen van het aantal uit te reiken 

vakbekwaamheidsbewijzen in de toekomst. Door samenwerking met Groenkeur denken we ook 

efficiency voordelen aan de achterkant te kunnen realiseren, waardoor de kostenstijging beperkt kan 

blijven. 

Bouwstenen 

De wettelijke taken die voortvloeien uit de artikelen 6.2, 6.3 en 6.3a van de Regeling gewasbescherming 

en Biociden zijn uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat deze ook voldoende gewaarborgd zijn naar de 

toekomst zijn door Bureau Bartels de volgende bouwstenen geformuleerd: 

1. Voer geen grote veranderingen door in de uitvoering van de wettelijke taken zoals dat nu door 

Bureau Erkenningen wordt gedaan. 

2. Optimaliseer de informatie rondom de studievorderingen verder. 

3. Geef meer ruimte voor een flexibele invulling van de maatschappelijke actualiteiten bij de aanvraag-

en beoordelingsprocedure. 

 

4. Geef Bureau Erkenningen naar de toekomst geen kwantitatieve KPI’s maar kwalitatieve kritische 

randvoorwaarden mee. 

5. Borg ook naar de toekomst toe de mogelijkheden voor directe communicatie met Bureau 

Erkenningen. 



 

6. Maak de toekomstige organisatie minder kwetsbaar door een goede overdracht bij vertrek en een 

goede achtervang. 

7. Waarborg bij toekomstige samenwerking de onafhankelijkheid van Bureau Erkenningen 

8. Wees alert op het teruglopende aantal deelnemers aan kennisbijeenkomsten en de mogelijke 

financiële gevolgen die hieraan verbonden zijn. 

 

ad 1, 6, 7 en 8 verwijzen wij u naar de paragraaf over kwetsbaarheden. 

ad 2,3 en 5 heeft continue aandacht door het optimaliseren van het administratiesysteem. De bedoeling 
is om in 2022 de migratie naar een nieuw platform af te ronden. Met in gebruik name van de APP, reeds 
enige jaren geleden, kunnen we inspelen om de informatievoorziening naar de gecertificeerde nog 
verder te verbeteren.  
 
ad 3 het omgaan met de actualiteit is een continu proces tussen het afstemmingsoverleg met LNV en de 
ontwikkelaars en beoordelaars van de kennis aanboden. Wij kijken of we de flexibiliteit met behoud van 
de huidige nauwgezetheid van inspecties kunnen aanpassen. 

Vervolg 

In samenspraak met de nieuw geworven Coördinerend beleidsadviseur zullen we samen met alle 

betrokken partijen de hiervoor genoemde verbeterpunten in combinatie met de geformuleerde 

bouwstenen ter hand nemen. Belangrijk is ook om de huidige situatie goed te blijven borgen, want die 

werkt goed. Wij bouwen vol vertrouwen verder aan een goede samenwerking en hopelijk uitbouw van 

onze activiteiten voor de verschillende ministeries.  

 

Stichting Bureau Erkenningen 

Bastiaan Pellikaan 


