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1991
Even een stukje geschiedenis. Volgens Lutz Kressin 
is al in 1991 bij de oprichting van de NGA gespro-
ken over een CAO voor greenkeepers. Ook toen al 
zou, aldus Kressin, geconstateerd zijn dat de CAO 
voor hoveniers de meest logische keuze zou zijn. 

In 1997 is de hele discussie rondom de CAO weer 
opgestart. Volgens Kressin is bij het afsluiten van 
de CAO hoveniers in 1997 de werkingssfeer van 
de CAO ook over ge greenkeepers uitgebreid en 
daarmee feitelijk vastgesteld dat de hoveniers CAO 
voor alle greenkeepers geldig is.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de wer-
kingssfeer in de CAO hoveniers hebben zich bij die 
gelegenheid ongeveer vijftig golfbanen aange-
sloten bij het bedrijfspensioenfonds voor de land-
bouw (BPL). In totaal zijn bij dit pensioenfonds zo’n 
150.000 tot 200.000 mensen aangesloten, die in 
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alle takken van de agrarische sector werkzaam zijn.

Kressin: “Voor mij is het duidelijk dat na 1997 
iedere greenkeeper onder de hoveniers CAO valt.” 
Kressin beseft ook dat niet iedereen het hier mee 
eens is. Oorzaak van de verwarring is een zinsnede 
in de werkingssfeer van de CAO, die alleen melding 
maakt van greenkeepers die voor derden werk-
zaamheden verrichten.
Letterlijk zou dit dus alleen betrekking hebben op 
greenkeepers in dienst van aannemers. Volgens 
Kressin blijkt echter uit het vervolg van de wer-
kingssfeerartikelen, dat het voor alle greenkeepers 
geldt. Een verder discussiepunt uit de CAO van 
1997 betreft het niet aanwezig zijn van een func-
tieomschrijving voor de greenkeepers. 

FNV-sport
Volgens FNV Bondgenoten is in 1997 dus duide-
lijk uitgesproken dat de hoveniers CAO voor alle 
greenkeepers van kracht zou zijn. Desondanks 
heeft de NGA in 2001 onderzocht of het mogelijk 
zou zijn om samen met FNV sport een alles over-
koepelende CAO-afspraak te maken. Deze zou dan 
betrekking hebben op alle mogelijke functies op 
een golfbaan. Dus inclusief marshalls, horeca- en 
winkelpersoneel en natuurlijk de greenkeepers.
Ester van der Voort: “In 2001 heeft NGA door een 
advocaat uit laten zoeken, dat de hoveniers CAO 
helemaal niet van kracht zou zijn. Dat vind ik een 
bijzonder standpunt voor een organisatie die toch 
onze belangen moet vertegenwoordigen.”

ORBA systeem
Onder invloed van de discussie over het al dan niet 
toepasbaar zijn van de hoveniers CAO zijn in 2002 
functiewaarderingen opgesteld van de functie 
greenkeeper en head-greenkeeper. Deze functies 
zijn officieel vastgesteld in de CAO van 1 maart 
2002 en gelden inclusief loongebouw vanaf 1 janu-
ari 2003. Deze functieprofielen zijn geschreven op 
de dagelijkse praktijk, zoals het er bij De Enk aan 
toegaat. Kressin en van der Voort erkennen dat de 
functiewaardering voor een hoofd greenkeeper 
voor een aantal hoofd greenkeepers zeker niet op 
zal gaan, omdat een aantal hoofd greenkeepers in 
de praktijk is doorgegroeid naar een functie van 
baanmanager of golfcourse superintendent. Ook 
de functie van greenkeeper is natuurlijk te breed 
om in een profiel te pakken. In de CAO die De Enk 
hanteert is de functie onderverdeeld in 3 niveaus. 

Opeisen
De bal raakte pas echt aan het rollen toen een 
greenkeeper in dienst van Burggolf zijn recht op 
CAO op ging eisen. Aanleiding hiervoor was mede 

de overname van het onderhoud van de Burggolf 
banen door AHA de Man. Op dat moment is de 
zaak volgens Kressin en Van der Voort in een 
stroomversnelling geraakt.

Kressin: “Ik heb het idee dat NGA door al die jaren 
heen het proces heeft getraineerd. Dat idee is 
ook ontstaan omdat ik steeds losse en incidentele 
contacten gehad heb met mensen van de NGA. Er 
is tot voor kort nooit constructief gepraat hoe we 
zaken nu zouden kunnen oppakken.”
Ester van der Voort: “Inmiddels heeft de NGA aan-
gegeven dat ze het hele proces als constructief 
meedenkend toehoorder willen volgen en onder-
steunen. Dat betekent wel dat het initiatief nu 
helemaal bij de greenkeepers is komen te liggen.”

De strategie die FNV Bondgenoten nu voor de 
komende tijd wil gaan hanteren is dat op een aan-
tal banen waar greenkeepers lid zijn van FNV, daar 
daadwerkelijk de CAO zal worden opgeëist.

Kressin: “Dat is niet het scenario wat mijn voorkeur 
heeft, maar ik wil niet dat we nog veel langer 
praten over allerlei andere constructies als bijvoor-
beeld een aparte CAO voor de golf. Naar mijn idee 
is dat niet haalbaar en het zorgt alleen maar voor 
oponthoud.”

Kressin: “Wat lange tijd heeft gegolden voor con-
tacten met NGA, geldt nog steeds voor contacten 
met de werkgevers: de NVG. Het beste zou zijn als 
we gezamenlijk in overleg zouden gaan over een 
goede overgangsregeling om de hoveniers CAO in 
te voeren. Zolang we dat niet doen, krijgt iedere 
individuele greenkeeper hoogstwaarschijnlijk 
gelijk van de rechter als hij zijn rechten opeist.”
Volgens Ester van der Voort kan zoiets behoorlijk 
in de papieren lopen. “Omdat de rechten vijf jaar 
terugwerkend kunnen worden opgevraagd kan het 
oplopen tot bedragen in de richting van € 20.000 
per werknemer”.

Kressin “Ik hoor nu in de wandelgangen dat NVG 
praat over één CAO voor de totale golfbranche. 
Dit is niet reëel gezien alles wat in het verleden 
is gebeurd. Verder is dit waarschijnlijk de duurste 
oplossing voor de werkgevers. Dit zal betekenen 
dat winkel- en horecapersoneel tegen een veel 
hogere vergoeding als nu in dienst zal komen.”

Lutz Kressin: “Als vakbond zijn wij niet de beroerdste. Wij 

willen graag een goede regeling. Dan moet er echter wel een 

uitnodiging komen voor een constructief gesprek.”

Ester van der Voort: ”Het succes van de CAO hangt af van de 

greenkeepers zelf. Meer greenkeepers moeten zich aansluiten 

bij de bonden. Het gaat de bond niet om zieltjes winnen, 

maar zonder leden op een baan kunnen ze de CAO niet 

opeisen.”
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