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De ideale greenkeeper, 
hoe ziet die eruit?
In de nieuwe opzet zouden greenkeepers evenveel kans hebben als 
hoofdgreenkeepers, maar ze moeten zich wel eerst opgeven

In 2015 werd voor de derde keer de Greenkeeper of the Year gekozen. Een jury die afkomstig was uit de verschillende doelgroepen uit de wereld van de 

golf- en greenkeepingmarkt maakte dit jaar de keuze voor William Boogaarts als Greenkeeper of the Year en Jolanda Vonder als High Potential. Maar 

hoe gaat het eigenlijk met het initiatief? Initiatiefnemer Hein van Iersel ging te rade bij een brede groep vertegenwoordigers uit de golfbranche.  in een 

best practices-pitch zien hoe zij in de dagelijkse praktijk al op een duurzame manier werken, mét behoud van productkwaliteit.

Auteur: Hein van Iersel 

Uit eigen onderzoek van organisator van de ver-
kiezing NWST, blijkt dat de verkiezing duidelijk 
in aanzien is gestegen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
een gestaag toenemend aantal inschrijvers, maar 
ook – zo zeggen de geïnterviewden – door de 
overduidelijke kwaliteit van de drie winnaars tot nu 
toe. Dat wil niet zeggen dat het initiatief bij ieder-
een meteen applaus ontlokt. Verre van dat. Een 
veel gehoord verwijt is dat onvoldoende ‘gewone’ 

greenkeepers de handschoen durven op te nemen 
en dat het een verkiezing voor alleen hoofdgreen-
keepers zou zijn. Ook de greenkeepers van de 
grote oude clubs ontbreken nog. Dat is echter niet 
het enige kritiekpunt waar het initiatief tegenaan 
loopt.  Joris Slooten van de NGF: ‘Hoe waarborgen 
jullie de onafhankelijkheid van de jury?’ Directeur 
Jan Lassche van Golfbaan Hitland richt zijn kritiek 
op andere aspecten: ‘Ik vind de verkiezing te elitair. 

Een event waar deelnemers gevraagd worden in 
galakleding te verschijnen, daar zal ik niet snel 
naartoe gaan. Dat geldt voor de NGF Golf Awards, 
maar ook voor dit gebeuren.’ Lambert Veenstra 
vindt op zijn beurt dat deze award zich te veel 
richt op de individuele greenkeeper. Het zou juist 
om het team moeten gaan. Veenstra suggereert 
daarom de instelling van een aparte prijs voor het 
‘greenkeepersdreamteam’: een prijs voor de beste 
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hoofdgreenkeeper, de beste tweede en derde man 
of vrouw en de mecanicien. Gelukkig beseffen alle 
criticasters ook dat de organisatie en de jury een 
keus moeten maken.

Keuze 
En die keuze is gemaakt. Mede naar aanleiding 
van het gesprek op Hitland, maar ook van de 
ervaringen met het al iets oudere en dus verder 
geëvolueerde zusterinitiatief Fieldmanager of the 
Year, is nog eens goed gekeken naar de criteria 
aan de hand waarvan de greenkeepers beoordeeld 
worden. Hier komt onder andere naar voren dat 
het mogelijk moet zijn om verschillende soorten 
greenkeepers met één set criteria te beoordelen. 
Deze criteria zijn achtereenvolgens: vakmatigheid, 
organisatie, beleid, public relations, communica-
tie en innovatie. Het staat buiten kijf dat iedere 
greenkeeper, op welk niveau in een organisatie hij 
ook werkzaam is, met al deze aspecten te maken 
heeft. Maar in de praktijk zal een tweede man op 
een negenholesgolfbaan heel anders met bijvoor-
beeld innovatie of communicatie omgaan dan een 
superintendant die voor een aannemer misschien 
wel vijf golfbanen aanstuurt. Om het in golftermen 
te houden: je hanteert een soort handicapsysteem 
en beoordeelt mensen daarmee alleen op hun 
eigen werk. Daarmee is het mogelijk om verschil-
lende greenkeepers op een correcte manier met 
elkaar te vergelijken. Blijft de vraag hoe zwaar je 
deze criteria moet wegen. Vakblad Greenkeeper 
heeft daarom een enquête uitgezet bij een brede 
groep betrokkenen uit de golf- en greenkeeping-
wereld naar het profiel van de ideale greenkeeper. 
Dit profiel is gebaseerd op de cijfers van ongeveer 
18 betrokkenen. Dit zijn werkgevers,  greenkee-
pers, vertegenwoordigers van brancheorganisatie, 
baancommissarissen en andere geïnteresseerden.  

Het gesprek op Hitland werd bijgewoond door direc-
teur Jan Lassche van Hitland, Gerard van der Werf 
(directeur van De Enk), Mascha Smit van IPC Groene 

Ruimte, William Boogaarts, Lambert Veenstra, Wim 
Smits (voorzitter jury Greenkeeper of the Year), Joris 
Slooten (NGF), Philippe Mallaerts (GAB) en Roelof 
Scherff (HGM).

VaKMatIG            28,5 ProcEnt 
• Heeft kennis van de voor hem of haar relevante aspecten van het vak. 
• Dit houdt onder andere in: kennis van bodem, gras en grasgroei, maar ook 
  gebruik van machines en cultuurtechniek.
• Is in staat deze kennis te vertalen naar concrete toepassingen. 

orGanIsatIE        17,6  ProcEnt
• Is in staat zijn werk te organiseren, al dan niet in samenwerking met collega’s en/of ondergeschikten.
• Is een voorbeeld voor collega's en ondergeschikten. 
• Kan goed samenwerken met collega's en ondergeschikten.  
• Is in staat zijn verantwoordelijkheid binnen de organisatie goed in te vullen.

BElEId        15,6 ProcEnt
• Is in staat doelstellingen van de organisatie waar hij of zij werkzaam is te vertalen naar de dagelijkse 
  praktijk en andersom. Heeft daarbij oog voor de gebruiker. 
• Is in staat om beschikbare budgetten goed te benutten en houdt zich daaraan.

PuBlIc rElatIons      11.9 ProcEnt
• Werkt op een constructieve manier mee aan een beter begrip voor het vak.

coMMunIcatIE      15,9  ProcEnt
• Is in staat op een klantvriendelijke manier met zijn klanten om te gaan en hun belangen te verdedigen, 
  of dat nu verenigingen, gemeentes of aannemers zijn. 

InnoVatIE       10,3 ProcEnt
• Ontwikkelt nieuwe machines en technieken of aanpassingen daaraan.
• Is in staat nieuwe technieken en nieuwe kennis actief toe passen in de dagelijkse praktijk.
• Heeft oog voor rol van ICT. 
• Is actief op het gebied van kennisverwerving (cursussen, vakbladen, beurzen, bezoeken buitenland 
  en collega’s etc.) 

totaal       100 ProcEnt

Roelof Scherff en William Boogaarts Jan lassche en Philippe MallaertsJoris Slooten
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5730

Bovenstaande wegingsfactoren zijn samengesteld aan de hand van een uitgebreide enquête onder meer dan twintig 

werkgevers, top greenkeepers, baancommissarissen, adviseurs en vertegenwoordigers van brancheorganisaties.
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