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Aha de Man moest deze zomer op zoek naar een 
interim-kracht en vond die bij De Grasexpert, 
het adviesbureau dat Gerard Schoenaker tegen-
woordig zelfstandig leidt. Schoenaker werkt nu 
20 tot 24 uur per week als ‘interim-manager rea-
lisatie golf’ voor Aha de Man, in eerste instantie 
voor een half jaar. We bellen met Schoenaker 
en Jansen terwijl ze in de auto zitten, op weg 
naar Wellington Golf in Oostende, een van de 
Belgische banen in het portfolio van Aha de 
Man.

Heren, wat gaat Gerard Schoenaker precies 
doen bij Aha de Man?
Gerard Schoenaker: ‘Kort gezegd neem ik de 
uitvoering en realisatie van onderhoudszaken 
over op de golfbanen waar Aha de Man het 
onderhoud in beheer heeft. Als manager ben 
ik namens Aha de Man de contactpersoon voor 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Klantcontact 
is dus een belangrijk deel van mijn werk. Als 
grasexpert kan ik golfbanen bijstaan bij de uit-
voering van het onderhoud, zowel op korte als 
lange termijn.’

Marc Jansen: ‘Juist vanwege de specialistische 
kennis van Gerard is het voor Aha de Man mak-
kelijker om de langetermijnvisie van golfbanen 
te bespreken bij opdrachtgevers. Die visie 
bestaat bij Aha de Man uit drie onderdelen. We 
denken graag mee bij eventuele renovaties en 

groot onderhoud in de baan als het gaat om 
de uitvoering en de financiële afwikkeling. We 
bespreken de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van chemievrij beheer en signaleren even-
tuele problemen. En Aha de Man past het onder-
houdsregime aan, in overleg met de opdracht-
gever, met keuzes gericht op de identiteit van de 
golfbaan. Gerard is uitstekend op de hoogte van 
ecologisch groenbeheer en heeft ervaring in de 
eerder genoemde aanpassingen, dus de keuze 
voor hem is evident.’

Wat is de meerwaarde van Gerard voor Aha 
de Man?
MJ: ‘Ik zie onder andere als meerwaarde dat 
Gerard bij potentiële nieuwe opdrachten na een 
uitgebreide baaninspectie nauwgezet advies kan 
geven. Denk dan aan het onderhoudsregime, 
eventuele verbeteringen daarin en advies bij de 
afstemming van de langetermijnvisie: waar wil 
de opdrachtgever naartoe met de baan, hoe is 
dit te bereiken, welke momenten van beoorde-
len worden daarbij afgesproken, etc. In ons con-
tact met golfbanen zoeken we partnerschappen. 
Gerard kan op inhoudelijk vlak ondersteunen, 
terwijl ik de belangen van Aha de Man en zeker 
ook de golfbaan vastleg in een eventueel con-
tract.’

GS: ‘Een ander voorbeeld is dat ik mijn kennis 
kan delen, met klanten, maar ook binnen Aha de 

Man. Andersom profiteer ik ook van de kennis bij 
Aha de Man. Beide kanten versterken elkaar.’
MJ: ‘Zo zien wij het ook; het is een gelijkwaardige 
verhouding waarbij we kennis en ervaring delen.’

Wil Aha de Man zich met deze samenwerking 
onderscheiden van andere aannemers?
MJ: ‘Wij zijn er niet op uit om de grootste onder-
houdsaannemer te worden. We geven de voor-
keur aan golfbanen met een gemeenschappelij-
ke visie als het om onderhoud en verbeteringen 
gaat. Met de langetermijnvisie onderscheiden 
we ons; opdrachtgevers kunnen verschillende 
belangen als belangrijkste prioriteit nastreven. 
Een voorbeeld: het baanonderhoud en de plan-
ning van werkzaamheden op een commerciële 
baan vereisen een heel andere aanpak dan op 
een typische verenigingsbaan. En met de Green 
Deal in het achterhoofd proberen we echt voor-
uit te kijken. Gerard zal zich onder andere inzet-
ten voor toekomstbestendig, duurzaam beheer.’
GS: ‘Concreet kan ik bijdragen met interessante 
nieuwe ontwikkelingen voor een golfbaan. 
Chemievrij beheer is een van mijn speerpunten, 
waarbij het nodig is om vooruit te kijken en ook 
de omstandigheden van de baan mee te nemen. 
Door mijn ervaring bij vorige werkgevers weet 
ik welke aanpak nodig is. Ik kan een adviseursrol 
op mij nemen en golfbanen ondersteunen door 
theorie naar praktijk te vertalen. Ik ben dan ook 
erg blij dat ik deze kans gekregen heb.’

ACTUEEL

Even bellen met … 
het nieuwe duo  
Jansen & Schoenaker

Een samenwerking waarvan beide partijen profiteren. Zo omschrijven Marc Jansen (Aha de Man) en 

Gerard Schoenaker (De Grasexpert) hun tijdelijke overeenkomst. Door onvoorziene omstandighe-

den kwam bij Aha de Man onverwacht een functie tijdelijk vrij en Schoenaker vult deze in. Vakblad 

Greenkeeper sprak met de twee voor een update.
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