“Ik ken tientallen CAO’s die beter
geregeld zijn”

Het totstandkomen van een CAO is een onderhandelingsproces; de CAO golf is daar geen uitzondering op. In een onderhandeling gebeuren
altijd zaken waarvan je je achteraf afvraagt of deze de schoonheidsprijs wel verdienen. Bij het totstandkomen van de CAO golf is dat het
geval bij het plotseling verdwijnen van FNV en CNV van de onderhandelingstafel en het even plotseling opduiken van een nieuwe vakbond:
de VPP. Voor zover Greenkeeper heeft na kunnen gaan zijn er weinig tot geen greenkeepers lid van de Vereniging Professionals voor
Professionals, zoals deze vakbond voluit heet. De VPP is onderdeel van de vakbondskoepel CMHF, ofwel Centrale voor Middelbare en Hogere
Functionarissen. Binnen deze koepelorganisaties is de VPP eigenlijk ook weer een koepelorganisatie. Dit houdt in dat binnen de VPP CAO’s
worden afgesloten en andere vakbondsactiviteiten worden ondernomen voor zeer uiteenlopende brancheverenigingen zoals bijvoorbeeld
het hogere personeel bij de KPN, maar ook bedrijfsleiders binnen de kappersbranche.
In het kader van het afsluiten van de CAO golf praten wij met Cees Michielse, directeur van de CMHF en namens de VPP een van de onderhandelaars voor de CAO.
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Fanatiek golfer
Wat pleit voor Michielse is het feit dat hij een
fanatiek golfer is. Wij treffen hem daarom op het
terras van zijn home course de ‘Lingewaelsche”.
Een vraag die veel greenkeepers op de lippen
brandt is hoe de VPP als totale onbekende
betrokken is geraakt bij de CAO golf. Volgens
Michielse is dat gebeurd op vraag van een aantal
leden, die werkzaam zijn in de golfbranche. De
bond van Michielse heeft toen gezegd dat ze pas
in actie wilden komen bij een bepaald aantal
leden, waarbij de leden zelf voor een aanwas van
nieuwe leden dienen te zorgen. Inmiddels heeft
de bond naar zeggen van Michielse ongeveer
175 leden in de golfbranche. Hij geeft toe dat
daar een te verwaarlozen aantal greenkeepers
onder zit.
De insteek van de VPP tijdens de onderhandelingen met de werkgevers laat zich het beste
samenvatten door twee factoren. Enerzijds wilde
Michielse zorgen dat FNV en CNV binnen boord
bleven en anderzijds moest er een CAO komen
die redelijk en haalbaar was voor de bedrijven in
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de golfbranche. Michielse: “Belangrijk was ook
dat we een CAO afsloten voor iedereen in de
branche; van greenkeeper tot caddymaster. In die
zin vond ik het standpunt van de FNV niet
verstandig om zich alleen te richten op de
belangen van de greenkeepers.” Michielse vervolgt: “Ik kan je tientallen CAO’s geven waar het
beter is geregeld voor het personeel, maar de
huidige CAO golf is een begin. We hebben nu de
arbeidsomstandigheden binnen de branche
geharmoniseerd. Het resultaat is in mijn visie niet
echt slechter dan de CAO hoveniers.”
Michielse: “Een CAO afsluiten is meer dan het
eisen van een extra 6% loonsverhoging. Als
vakbond moet je ook ogen hebben voor de
situatie van de branche. En in de golfbranche
heb je bedrijven die best een fors budget
hebben, maar ook bedrijven, die minder kapitaalkrachtig zijn.” Michielse: “Arbeidsvoorwaarden
zijn het gevolg van de arbeidomstandigheden, en
dan doel ik op zaken als opleiding, professionaliteit van de branche. Dat geheel van factoren
bepaalt hoe gezond een branche is en wat je als

vakbond kunt vragen, maar ook waar je
prioriteiten moeten liggen.”
Volcontinu
Één van de twistpunten in de onderhandelingen
was de vergoeding voor werk in het weekend.
Volgens Michielse is de CAO nu opgezet met in
het achterhoofd dat de golfbranche een volcontinu bedrijf is. Daarbij hoort dus onlosmakelijk
dat je moet werken in het weekend. De
vergoedingen daarvoor moeten eigenlijk verwerkt
zitten in het basissalaris. Daarom wordt voor
werken in het weekend slechts een kleine toeslag
betaald.
Ambitie
Michielse wil graag benadrukken dat zijn CAO
slechts een begin is. Er moet nog veel worden
geregeld en georganiseerd. Één van die zaken is
bijvoorbeeld dat er een collectieve pensioenvoorziening gaat komen en een resultaatafhankelijke uitkering gebaseerd op winst dan
wel op prestatie.
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