Jonge kip in een haantjescultuur
Genomineerde Martine Beisiegel: ‘Ik heb een goed luisterend oor,
maar kan ook op mijn strepen staan’
De eerste vrouwelijke nominatie voor Fieldmanager of the Year is een feit: Martine Beisiegel (34) van de gemeente Tiel is een jeugdige belofte op het gebied van veldbeheer. Wat gaat dit aanstormend talent ons in de komende jaren laten zien?
Auteur: Santi Raats
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Wat is jouw achtergrond?
‘Ik heb een vierjarige kaderopleiding voor functionaris Groen afgerond. Daarnaast heb ik nog
een aanvullende mbo plus-opleiding voor toezichthouder en uitvoerder én de opleiding tot
sportveldbeheerder bij IPC Groen gevolgd. Omdat
ik bij toeval in het sportveldbeheer ben gerold
en dus ook niet over basisachtergrondkennis
beschikte, heb ik voor de opleiding sportveldbeheer een fikse inhaalslag moeten maken. De
uitgebreide cultuurtechniek, zoals het brede spectrum aan speciale onderhoudswerkzaamheden,
is voor mij een reden om het sportveldbeheer te
verkiezen boven het beheer van openbaar groen.
De uitdagingen en veelzijdigheid in het sportveldbeheer zijn voor mij leuker dan alleen schoffelen
en maaien.’
Sinds wanneer werk je bij Tiel?
‘Na het afronden van mijn opleidingen ben ik
in 2003 direct bij de gemeente Tiel terechtgekomen, aanvankelijk als werkvoorbereider van
kleine renovatieprojecten in het groen en voor
het bijhouden van de begraafplaatsadministratie.
Omdat ik heb aangegeven dat ik graag in de
buitenlucht werk, heb ik de kans gekregen om de
opleiding toezichthouder te volgen. Als beheerder
werd ik ingewerkt door de toenmalige sportveldbeheerder de heer J. de Jong, die na een paar
jaar met pensioen ging. Ik leg nu verantwoordelijkheid af aan de beleidsvrouw sport. Maandelijks
hebben we een overleg waarin zaken worden
besproken zoals vragen of verzoeken vanuit de
club, vragen vanuit de politiek, dingen waar we
zelf tegenaan lopen en noem maar op. Je ziet
het, in Tiel kunnen ze de sportvelden gerust zonder mannen aan!’

'In Tiel kunnen ze de
sportvelden gerust zonder
mannen aan!’
Wat is jouw functie en wat zijn jouw taken?
‘Ik beheer de sportvelden, vul de planning van de
sportvelden in, communiceer met clubbestuurders
en stuur de aannemer aan. Bij de gemeente Tiel
is het sportveldonderhoud uitbesteed. Ik heb een
coachende rol, omdat ik opzichter ben. Maar
dit wil niet zeggen dat ik zelf te beroerd ben
om het gereedschap ter hand te nemen. Na het
weekend loop ik alle sportvelden langs en prik ik
met de riek de doelgebieden los en egaliseer ik
de doelgebieden met de hark om deze open én

vlak te houden. Ook herstel ik op zoveel mogelijk velden de speelschade en zaai ik handmatig
door op stukjes die niet goed dichtgroeien. Dit
doe ik aan het begin van de week, zodat ik een
goede indruk heb van hoe de velden erbij liggen. Deze inspectie doe ik minimaal één keer per
week, maar meestal twee keer per week op de
volgende locaties binnen de gemeente Tiel: op
sportpark De Lok (vijf natuurgrasvoetbalvelden
en één natuurgrasatletiekbaan), op sportpark
Ridderweide (tweeënhalf kunstgrasveld en
anderhalf natuurgrasvoetbalveld), op sportpark
Wadenoijen (tweeënhalf natuurgrasvoetbalveld),
op sportpark Theole (vier natuurgrasvelden en
één kunstgrasveld) en op sportpark Rauwenhof
(één natuurgrashockeyveld, één honk- en softbalveld, één natuurgrasrugbyveld, twee kunstgrashockeyvelden en één kunstgraskorfbalveld).’
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namelijk niet afhankelijk zijn van wat adviseurs
of leveranciers mij voorschrijven. Andermans
mening vragen als second opinion, daar is niks
mis mee, maar in de eerste plaats bedenk ik zelf
wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Ook
wil ik weten wat mij exact aan producten wordt
aangeboden en of bijvoorbeeld de geadviseerde
hoeveelheden (mest)stoffen voldoende zijn voor
mijn sportvelden.
Het allerliefste zou ik mijn eigen onderhoudsteam
willen hebben, zodat we flexibeler en sneller in
kunnen zetten op de momenten wanneer dat
nodig is. Momenteel wordt al het dagelijks en
groot onderhoudswerk van de sportvelden uitbesteed aan de aannemer. Hierdoor is het soms

Merk je verschil, als vrouw werkzaam in de
sportveldenwereld?
‘Ja, het is echt een mannenwereld. Clubs namen
in het begin niet zo snel iets van mij aan. Ze
moesten even aan mij wennen, maar zijn er
gelukkig later achter gekomen dat ik echt wel
weet waar ik over praat. Soms moet ik op mijn
strepen gaan staan, wanneer men bij de doelgebieden blijft trainen in plaats van in de breedte
speelt. Maar ik denk dat dit voor alle fieldmanagers herkenbaar is. Sportclubs kunnen behoorlijk
eigenwijs zijn.
Vorig jaar ben ik een whatsapp-groep begonnen
waarin bestuursleden en vrijwilligers vertegenwoordigd zijn. Hierbij is wel afgesproken dat
er op deze groeps-app geen discussies worden
gevoerd. Daarvoor moeten zij mij persoonlijk bellen, mailen of whatsappen. In deze app geef ik
door welke onderhoudswerkzaamheden er in die
week/weken op de planning staan en waarom er
bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd.
Op deze manier zijn alle sportverenigingen op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Recentelijk
heb ik verschillende sportverenigingen gevraagd
hoe zij deze groep ervaren. De reacties waren
zéér positief. Daarbij heb ik nu in één klap alle
clubs geïnformeerd.’
Waarin wil jij je nog specialiseren of wil je je op
een bepaald punt
doorontwikkelen?
‘Ik wil nog meer kennis vergaren over bemesten
en over het steken en analyseren van grondmonsters. Na dit onderhoudsseizoen ga ik een
geschikte opleiding daarvoor zoeken. Ik wil
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lastig om direct te handelen wanneer ik iets constateer op de sportvelden. Daarbij ben ik wel blij
dat de huidige aannemer investeert in kennis en
opleiding van zijn mensen en ze de mogelijkheid
biedt om deze opleidingen en trainingen te volgen. Op deze manier zorgt de aannemer ervoor
dat er mensen met kennis van en betrokkenheid
bij sportvelden bij mij op de velden lopen.’

Vorig jaar ben ik een
whatsapp-groep begonnen
waarin bestuursleden en
vrijwilligers
vertegenwoordigd zijn

Passie voor groen
Bij de Enk hebben we een passie voor
groen. De basis daarvoor werd decennia
geleden al gelegd.
Sindsdien bouwen we met veel plezier
en inzet aan een solide bedrijf dat een
goede naam hoog te houden heeft. Met
de specifieke kennis en ervaring die we in
al die jaren opgedaan hebben, richten we
ons binnen de groensector op ons eigen
specialisme: de aanleg en het onderhoud
van golfbanen, daktuinen - voornamelijk
voor multifunctioneel gebruik - en terreininrichting.
We willen ook vooruitstrevend en toonaangevend zijn en daarom houden we
oog voor trends en innovaties. Ambachtelijk vakmanschap combineren we graag
met nieuwe technieken en inzichten.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
‘De komende jaren wil ik op de sportvelden
bezig zijn en mijn praktijkkennis uitbereiden. In
de toekomst zou ik graag een combibaan willen
hebben met 50% binnenwerk/werkvoorbereiding
en 50% buitenwerk, zodat ik wel feeling met
buiten blijf houden. Ik heb een paar jaar geleden
al een bestek geschreven voor het aanleggen van
een Cruijff Court in Tiel. En ik moet zeggen dat
me dat goed bevallen is. Daarbij moet je goed
nadenken hoe je dingen beschrijft en of het in de
praktijk ook kan.’
Op welke punten kan de branche profiteren van
vrouwelijke fieldmanagers?
‘Wellicht verloopt de communicatie met andere
partijen dan wat rustiger, aangezien een vrouw
voor een gedeelte aan het gesprek deelneemt
vanuit haar gevoel of intuïtie. Daardoor voelt ze
eerder aan hoe de ander in zijn vel zit, dan dat
het gaat over wát diegene zegt. Er zullen niet
snel haantjesvoorvallen plaatsvinden omdat twee
partijen elkaar hun mening willen opleggen. Ik

Als calculator bij de Enk ben je kwaliteit- en
klantgericht en beschikt je over goede communicatieve vaardigheden. Je hebt ervaring met
diverse aanbestedingsvormen, waarbij je een
scherp oog hebt voor contractuele aspecten,
kansen en risico’s. Je kunt creatief en out-ofthe-box denken en dit uitdrukken in een plan van
aanpak die onze opdrachtgevers overtuigen van
onze kwaliteiten. Beschik jij over deze competenties en ben jij de calculator die wij zoeken?
Jouw profiel:
• Je hebt de opleiding HBO (Larenstein) afgerond;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als calculator;
• Je hebt affiniteit met groen;
• Je werkt nauwkeurig en bent accuraat;
• Je beschikt over een energieke persoonlijkheid;
• Je bent creatief en proactief;
• J e bent communicatief vaardig en hebt een
commerciële instelling.
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weet van mezelf dat ik een goed luisterend oor
heb voor alle clubs. Om deze reden heb ik dan
ook nooit problemen of moeilijke situaties met
clubs gehad.’

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4891

Jouw kansen bij de Enk:
De Enk Groen & Golf biedt medewerkers een
inspirerende en uitdagende werkomgeving
waarin je de kans krijgt je verder te verdiepen
in je eigen vakgebied. De randvoorwaarden
en faciliteiten om je functie goed te kunnen
uitoefenen zijn bij ons vanzelfsprekend goed
geregeld.
Heb je interesse in deze functie, stuur of
mail dan jouw motivatie en cv naar:
De Enk Groen & Golf
T.a.v. F. Reulink
Bennekomseweg 128
6871 KH Renkum
f.reulink@deenkgroenengolf.nl

Wij zijn op zoek naar een:

ervaren calculator

