"Aanleg stagneert sowieso, onderhoud
wordt op beknibbeld"
Op de koffiedik bij Nick Verberk van Janssen Cultuurtechniek
Projectleider Sport Nick Verberk nodigt Fieldmanager uit voor een bakje koffiedik bij Janssen Cultuurtechniek. Hij ziet de toekomst best
rooskleurig voor zijn collega-aannemers, ondanks de gevolgen die de korting op het Gemeentefonds binnenkort gaat veroorzaken.
“Diversificeren”, dat is zijn credo.
Auteur: Karlijn Raats

Gaan we volgens jou volgend jaar echt merken
dat er minder geld gereserveerd is voor sportfaciliteiten?
“Absoluut. Ik verwacht dat er in 2011 voornamelijk minder geld wordt uitgegeven aan onderhoud. Gemeenten gaan zich afvragen: kunnen
we het sportveld minder gaan maaien, kunnen
we minder bezanden? En noem maar op. Ook
kunnen er waarschijnlijk minder nieuwe sportcomplexen gebouwd worden doordat er minder
woningbouw op oude sportcomplexen gepland
wordt door de crisis. Er komt simpelweg minder
geld vrij voor de aanleg van sportcomplexen. Er
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is dus een flinke samenhang tussen woningbouw
en de aanleg van sportfaciliteiten.”
Er zal dus ook minder kunstgras worden aangelegd?
“Klopt. Met name in Brabant, Limburg en de
Achterhoek is voldoende ruimte voor natuurgras.
Hier in de omgeving wordt daarvoor dan gewoon
een stukje landbouwgrond opgekocht. In de
randstad werkt dat anders, daar hebben ze veel
minder ruimte en blijft kunstgras een goede optie

want een kunstgrasveld kun je multifunctioneel
gebruiken. Voor aannemers, die aanleg en/of
onderhoud plegen, geldt dat de grotere bedrijven
die pakweg meer dan dertig man te eten moeten
geven, harder moeten lobbyen om voldoende
werk binnen te halen voor het hele jaar dan
kleinere bedrijven zoals Janssen Cultuurtechniek
die minder dan dertig man in dienst heeft. Wij
zitten met één groot werk voor het hele jaar
gebakken. Toch stagneert het aantal nieuw
aan te leggen kunstgrasvelden. Er worden de

Er worden zullen minder kunstgrasvelden worden aangelegd

Interview

plaatselijke voetbalvereniging zaten. Die kinderen
verlieten hun dorp niet en bleven dus ook bij
de voetbalvereniging. Nu heeft dit gezin vier
kinderen waarvan er drie studeren. Die kinderen
blijven na hun studie in de stad wonen waar ze
gestudeerd hebben en blijven daar wonen en -al
dan niet- sporten.
Hoe kunnen aannemers zorgen voor genoeg werk
in de jaren die gaan komen?
Sport en aanleg en onderhoud van sportvelden
zullen altijd blijven bestaan. Maar je moet wel
kunnen diversificeren. Janssen Cultuurtechniek
richt zich buiten sportveldonderhoud ook op
openbaar groen, de land- en tuinbouwsector
met loonwerk en grondwerk. In de sportbranche
merkt een aannemer goed wanneer het winter
is, want dan is er minder werk. Dat ‘thuiszitten’
proberen we met de diversificatie voor te blijven.
In elk geval proberen we de schommelende
werkgelegenheidslijn te stabiliseren door ons op
meerdere ‘takken van sport’ te richten.

komende jaren vooral kunstgrasvelden vervangen.
Bovendien stijgt het aantal leden bij met name
sportverenigingen in de dorpen niet. Het aantal
jeugdleden neemt vaak nog wel toe, maar na hun
twaalfde gaan deze kinderen vaak iets anders
doen. Hierdoor zullen in de nabije toekomst met
name tussen voetbalverenigingen meer fusies
gaan plaatsvinden, omdat die met steeds minder
leden te kampen krijgen. Geografisch zullen we in
Nederland ook een verschuiving meemaken: veel
sportende jong volwassenen trekken de dorpen
uit en vestigen zich in de steden. Vroeger had
een gezin bijvoorbeeld vier kinderen die op de

Ga jij het komende jaar actiever naar werk op
zoek door je gezicht prominenter te laten zien bij
potentiële opdrachtgevers?
Nou, de meeste onderhoudscontracten hebben een looptijd van twee tot en met vijf jaar
of per optionele verlenging. Daarvan lopen er
nog verschillende bij ons. Maar het seizoen van
aanbestedingen komt er weer aan en dan moet je
er inderdaad voor zorgen dat je voor de komende
periode weer nieuw werk binnenhaalt. Gelukkig
gelden gunningen tegenwoordig voor meerdere
jaren. Vroeger werd er na een jaar alweer een
nieuw bestek geschreven of werden afspraken
mondeling beklonken. Maar als een aannemer
voor meerdere jaren een werk kan aannemen
zal hij de juiste apparatuur en machines voor de
klus in huis halen omdat hij voor een langere
periode zeker is van werkgelegenheid. Dat is op
dit moment, nu de crisis ons in de nek hijgt, wel
handig. Maar als een ambtenaar écht met een
specifieke aannemer wil werken, lukt hem dat
natuurlijk. Dan probeert hij/zij te zoeken naar een
andere manier waarop hij kan werken zonder
een openbare aanbesteding. Als we bij Janssen
Cultuurtechniek met een onderaannemer moeten
werken, proberen we bijna altijd iemand uit de regio te zoeken. Openbare aanbestedingen zorgen
over het algemeen niet voor de beste kwaliteit. Maar de meeste gemeenten werken met
inkoopbureaus. Die hebben geen binding met
groen, met grijs of met de kwaliteit in de markt.
Die hebben alleen binding met geld. Zij gaan dus

Het aantal clubleden in met
name dorpen stijgt niet
bijna altijd voor de laagste prijs. Ik zorg ervoor dat
ik bij de opdrachtgevers in beeld blijf door zoveel
mogelijk persoonlijke contacten te onderhouden.
Tot potentiële opdrachtgevers behoren niet alleen gemeenten, maar zeker ook de clubs. Clubs
krijgen vaak subsidie of hebben geld waarmee
ze klussen zoals grondwerk, drainage, hekwerk
en veldonderhoud zelf financieren. Een club kent
vaak geen aanbestedingsbeleid. Daarom zijn clubs
belangrijke potentiële opdrachtgevers. Het is
soms ook prettiger om met hen te werken, want
door het ontbreken van een aanbestedingsbeleid
kunnen zowel opdrachtgever en aannemer zich
creatiever (op een positieve manier, red.) opstellen
en kan de aannemer ook de rol van adviseur op
zich nemen.
Wat is tot slot nog van belang om je als aannemer
te wapenen tegen de crisis?
De jonge garde praktisch voorbereiden. De oude
garde gaat langzamerhand met pensioen en de
jonge garde komt net van school, maar heeft in
de praktijk nog amper ervaring kunnen opdoen.
Praktijkervaring is net zo belangrijk als theoretische kennis of een diploma. De aannemers die
vooral werken met calculators die alleen van
achter een bureau werken, voldoen juist niét
in tijden van krapte: zij werken tegen een lage
prijs, maar leveren ook een matige kwaliteit. We
hebben als aannemers nodig: goede lobbyisten
die weten waarover ze praten als ze bijvoorbeeld
het woord ‘grondslag’ in de mond nemen. Ik heb
zelf de middelbare tuinbouwschool en Larenstein
(IAHL) doorlopen, maar heb ook met een schop in
de rioolsleuf gestaan, heb volop tractor gereden
en weet precies hoe lang het duurt om een veld
te schudfrezen omdat ik dat zelf heb gedaan.
Een calculator weet vaak niet hoe lang dat in de
praktijk duurt. Nu we in de nabije toekomst toch
voornamelijk met laagste prijs-aanbestedingen en
bezuinigingen te maken krijgen, zou het een must
moeten zijn voor calculators om een jaar met de
buitendienst mee te lopen!

Er worden de komende
jaren vooral kunstgrasvelden
vervangen
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