“Als winnaar kan ik het vak en mijn
budget in the picture houden"
Bernard van den Bosch wint Fieldmanager of the Year-verkiezing
Bernard van den Bosch kreeg tijdens het Nationaal Sportvelden Congres op Papendal de 'Fieldmanager of the Year'-award 2010 uitgereikt.
Van den Bosch is cultuurtechnisch beheerder bij de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam en verantwoordelijk voor de
aanleg en onderhoud van sportvelden.
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Interview

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis werd de Fieldmanager of the Year-award
uitgereikt. De vakjury heeft op basis van de
beantwoording van vragen aan 25 kandidaten,
veelal aangedragen door collega’s, uiteindelijk
een 11-tal genomineerden uitgenodigd. Na een
gesprek werden er zes genomineerden gekozen.
Die zijn in de zomer afzonderlijk door de juryleden bezocht, daarbij zijn er velden bekeken en
werden er – soms – indringende vragen gesteld.
Deze zes kandidaten zijn in vakblad Fieldmanager
aan de branche voorgesteld.

Ik hoop dat we met deze
verkiezing in staat zijn
jongeren enthousiast te
maken voor dit mooie vak
In het middaggedeelte van het Nationaal Sport
Congres te Papendal werden op 9 november jl.
na het voorstellen van de juryleden en de sponsoren deze zes genomineerden aan het publiek
voorgesteld:
•
•
•
•
•
•

Teun van Grinsven, gemeente Groesbeek
Wim Smeets, gemeente Roermond
Peter Mook, gemeente Leidschendam-Voorburg
Cees Kortekaas, gemeente Den Haag
Bernard van den Bosch, gemeente Rotterdam
Joop Schinkel, gemeente Castricum

Spanning doorbroken
Juryvoorzitter Jacques van Middelkoop had de eer
uiteindelijk de spanning te doorbreken. Dat deed
hij nadat hij verteld had dat de jury alle kandidaten onder meer beoordeeld heeft op de wijze
waarop ze - ongeacht het werkniveau - vak- en
beleidsmatig bezig zijn; de centrale rol die ze in
de organisatie vervullen en daar hun invloed aanwenden; maar ook hoe ze hun vak naar buiten
vertegenwoordigen en innovatief bezig zijn.
Van den Bosch kreeg de award vanwege de wijze
waarop hij een centrale rol speelt in de organisatie, de wijze waarop hij binnen een gemeentelijk
reorganisatie zijn afdeling bijeen wist te houden,
de servicegerichte aanpak en de wijze waarop hij
innovatieve plannen, ook qua materieel, uitwerkt
en implementeert. Dan Duffy, head groundsman
bij The Liberty Stadium in Swansea, overhandigde
de award. Dan Duffy kreeg in Engeland in 2009
de titel ‘Groundman of the Year’.

De genomineerden op een rij.

Bernard van den Bosch: “Ik ben trots op deze
onderscheiding maar ook op het fieldmanagersvak dat ik beoefen, al 41 jaar. Ik zie deze award
vooral als een stuk waardering voor het vak en
hoop dat we dankzij het instellen van deze award
de waarde van dit vak ook in den lande kunnen
uitdragen. Daarnaast hoop ik dat we hiermee in
staat zijn jongeren enthousiast te maken voor dit
mooie vak.”

Op het werk werd gegrapt
dat ik in 2012 niet meer met
de vut mocht gaan, maar dat
ik tot mijn pensioen moest
aanblijven
Felicitaties
Wat is hem in de weken na de uitreiking van de
prijs allemaal overkomen? “Mijn collega’s hadden mijn kantoor versierd en mijn familie had
de huiskamer versierd. Ook heb ik veel flessen
jenever, wijn en bossen bloemen ontvangen van
collega’s, leveranciers en voetbalclub Sparta. Bij
de gemeente werd het grapje gemaakt dat ik in
2012 niet meer met de vut mocht gaan, maar
dat ik tot mijn pensioen bij het team moest blijven. Ook feliciteerde de wethouder mij over de
telefoon. Toen heb ik meteen de kans gegrepen
om voor het de Rotterdamse sportveldbeheerders
op te komen, door ervoor te pleiten dat al het
sportveldbeheer een taak van de gemeente blijft,

waardoor de mensen en de machines bij elkaar
blijven! Dit team hebben we na jarenlang hard
werken bij elkaar gekregen. De titel Fieldmanager
of the Year brengt dus voordelen met zich mee.
We zijn dit jaar met het sportveldbeheerbeleid
afhankelijk van wat de nieuwe raad wil, dus dan
is het fijn dat ik persoonlijk nog even het woord
heb kunnen richten tot de wethouder. Normaal
gesproken kun je natuurlijk niet zomaar als sportveldbeheerder met de wethouder praten over
wat je allemaal op je lever hebt over het sportveldbeheerbeleid.”
Taak van de verkiezing
In de komende jaren ziet Bernard van den Bosch
een duidelijke doelstelling voor de Fieldmanager
of the Year-verkiezing: landelijke bekendheid
voor fieldmanagers. “In de Fieldmanager-wereld
weet iedereen dat ik Fieldmanager of the Year
ben geworden. Maar mijn buren weten niet eens
wat een fieldmanager is. Door publiciteit voor
Fieldmanager of the Year in de landelijke pers
moet dat veranderen.”
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