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John van Hoesen: vertel ons waar de pijn zit
John van Hoesen is de nieuwe voorzitter van de NGA. Hij volgt Rob Wilderom op. John zit vol met
ambitie, blijkt uit een diepgaand gesprek. Daarnaast kijkt Rob terug op een enerverende periode.
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J

ohn van Hoesen (45) is geen
onbekende in de greenkeepers
wereld. Hij was van 1999 tot 2005
bestuurslid van de NGA en is al zeven
jaar manager groen en faciliteiten van
Edda Huzid in Voorthuizen. Vol ambitie
vertelt John uitgebreid waarom hij als
kapitein aan boord is gestapt van de
NGA.

Wat is je drive om voorzitter te worden?
“Dit is liefde en passie voor het vak en het
omgaan met de mens achter het beroep.
De NGA mag niet ten onder gaan in deze
hectische 24-uurseconomie waar alles
afhangt van individueel succes en waar
vrijwilligerswerk bijna als een zeldzaam
heid wordt beschouwd. Dus ik noem
mezelf maar een herder die al het goede
bij elkaar wil houden en niet uit is op dat
persoonlijke succes. Uiteraard heb ik alles
goed in overweging genomen ten aanzien
van mijn privé- en werksituatie. Ten eerste

moet het thuisfront er volledig achter
staan, anders kun je het schudden met
een gezin op de achtergrond. En ten
tweede moet je relatie met je werkgever
het toelaten. Je eigen werk mag nooit op
het tweede plan komen. Het grote
voordeel hierbij is dat de NGA direct
gerelateerd is aan ons vak en het dus voor
de werkgever indirect voordeel oplevert.
Want je vraagt nu eenmaal geen tijd vrij
om een potje te gaan biljarten. Als je
alleen al naar de inbreng kijkt van
opleiding en andere vakinhoudelijke
onderwerpen die de NGA bijvoorbeeld
naar buiten brengt in ons vakblad en
op ALV’s, dan is dit pure winst voor een
werkgever en werknemer. Eigenlijk
behoort iedere werknemer op een
golfbaan lid van onze vereniging te zijn!
Want waar haal je anders de kennis voor
ons vak vandaan? Juist dat is ook de
kracht van de NGA. Werknemers die
geen deel uitmaken van onze vereniging,
missen de passie, betrokkenheid, maar
vooral de saamhorigheid van ons specialis
tische beroep.”

Wat zijn je ambities met de NGA?
“Dat zijn er heel veel. Een ervan is die
mensen bereiken waar we geen weet
van hebben waarom zij zich niet bij ons
aansluiten. Daar kunnen meerdere
redenen voor bestaan en dat ligt ook aan
de NGA zelf hoor. Wij hebben ook fouten
gemaakt en ik sluit niet uit dat mijn
voorzitterschap garantie biedt voor de
toekomst. Zo zijn we bijvoorbeeld soms
slordig omgegaan met ledenbestanden
waaronder het foutief versturen van
facturen, informatie en uitnodigingen.
Dit vooral door het niet goed beheren van
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de adressenlijsten. Mensen wijzen je daar
zo vaak op als je het verkeerd doet en dan
gebeurt het altijd bij degene die je daar
het meest mee kwetst. En die zegt dan:
‘bekijk het maar met je clubje’. Er wordt
momenteel hard aan gewerkt om alles
duidelijk in beeld te blijven houden.
Hierbij roep ik dan ook maar weer een
keer: ben je verhuisd of heb je een andere
werkgever, geef het a.u.b. door aan ons
secretariaat. Ik ga met dit bestuur werken
aan de toekomst voor de NGA, dat staat
voorop. We hebben een beleidsplan. Dat
is mijn leidraad. Ten tweede zorg ik voor
een goede basis om het bestuursvak leuk
en uitdagend te gaan en blijven vinden.
Niet alles hoeft meer voor niets en/of met
persoonlijke of zakelijke middelen gedaan
te worden. Ook de regio’s krijgen wat mij
betreft meer middelen om hun ding te
kunnen doen. Vandaar dat een bijeen
komst met deze heren en dames hoog op
mijn agenda staat! Laat maar horen, waar
zit de pijn? Dat we in ieder geval iets aan
de indeling van de regio’s moeten doen, is
mij duidelijk. Er is al een voorzet in de
maak door Anton Kuystermans en Jolanda
Vonder. Zij gaan ook belangrijk voor ons
worden als de schop in de grond gaat voor
een totaal andere opzet van onze jaarlijkse
golfwedstrijd. We kunnen hier niet meer
mee door op deze wijze. Elk jaar is er te
veel tumult onder de donateurs en de
leden die geschrapt worden van deelname
door foutieve communicatie en doordat
er geen strakke regelgeving is. En het is
steeds moeilijker om een baan te vinden
die zoveel deelnemers ‘non profit’ toe wil
en kan laten. Het voorstel komt waar
schijnlijk op de ALV in het najaar. Met
de donateurs moeten we heel zuinig
omgaan, zeker in deze tijd van recessie.
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En ik ben dan ook zeer verheugd dat zij
zich ook nu blijven committeren aan onze
vereniging. Zelfs de afvallers wil ik bij
deze nog van harte bedanken voor hun
steun in het verleden. Maar ook hier staat
de agenda op ploffen wanneer wij hen
weer eens uitnodigen voor een uitje of zo.
Even de donateurs verwennen en
inlichten wat onze bedoelingen zijn en of
ook zij bereid zijn mee te willen naar een
andere opzet van wedstrijd, vakdag en
donateurschap. Dit alles heeft nog even
de tijd hoor, want er gebeurt niets anders
dan anders voor de volgende Vakdag in
2010. De uitnodiging zal plaatsvinden
voor ons bestuurzomerreces.

Welke richting moet het volgens jou verder
op met de NGA?
“Er zijn er al een paar benoemd en ik
hoop dat er verder ruimte is voor nieuwe
ontwikkelingen. Vooralsnog ben ik blij
met Groen&Golf. Ga zo door! Ik beschouw
het nog steeds als ons eigen clubblad en
dat moet je niet denigrerend zien hoor.
Nee, juist dit is iets van ons eigen en houd
dat vooral zo. Probeer je daar zelf niet in
vooruit te streven. Want ik lees liever iets
wat klein en gemeengoed is dan univer
sitaire artikelen waar de helft van ons
ledenbestand geen bal van begrijpt.
Lekker onze eigen identiteit behouden,
zeg ik dan maar weer. Vervolgens leeft
wel het idee wat ik geroepen heb uit
naam van Jan Garitsen om ooit eens alle
managers en hoofdgreenkeepers bijeen
te krijgen voor een debat. Waar ligt hun
macht en mogelijkheid om het team
waarmee zij dagelijks werken te stimule
ren voor meer deelname aan opleidings
trajecten en dagcursussen? Ook de rol van
de manager/hoofdgreenkeeper willen we
in beeld brengen. Want waar staan zij op
dit moment? Waar ligt bij hen de behoefte
om verder te leren en/of het volgen van
seminars? Een ding staat vast: dat zij op
de dag dat wij hier aan toe zijn dit te
organiseren, zij een voorproefje krijgen
van een andere kijk en inzicht op anders
leidinggeven dan wat ze gewend zijn.
Ook geven wij dan een andere kijk op
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Hoe kijk je terug op zes jaar voorzitter en
vier jaar NGA bestuurslid?
“Een heel enerverende periode in je leven,
met veel zaken die aan het licht komen in de
wereld van greenkeeping.”

Wat is je het zwaarst tegengevallen?
“De cao-ontwikkelingen in het begin.
Natuurlijk snap ik dat als het om je eigen geld
gaat, er andere belangen komen boven
drijven, maar dat betekent nog niet dat je
persoonlijk aangevallen hoeft te worden. En
als er dan iets had kunnen gebeuren, dan komen er wel tien mensen op af die hun stem
laten horen. Je bereikt met een cao-bespreking alleen zaken als je een grote achterban hebt.
Nu hebben we getracht er het beste van te maken, wat redelijk gelukt is.”
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Wat is een leuk moment en zou je zo over willen doen als NGA-bestuurder?
“Ik heb vele leuke momenten gekend, zowel in binnen- als buitenland. Een hele mooie was
het FEGGA congres in Nederland, maar ook de besprekingen met NGF en NVG waar je de
greenkeepingwereld op de kaart kon zetten, de vele contacten die je hebt opgedaan,
kortom te veel om op te noemen.”

Wat ga je doen met al die vrije tijd?
“Eerst eens lekker bijkomen en zaken op orde brengen waar je thuis geen tijd voor had,
maar ook in onze wereld blijf ik een klein beetje bezig, want ik blijf zitting houden in een
aantal commissies, op verzoek van het bestuur.”

Waarom zou ik als NGA-lid een NGA-bestuurslid moeten worden?
“Een bestuurder of commissielid bij de NGA verrijkt zijn kennis en netwerk enorm, alleen
daarvoor zouden vrijwilligers in de rij moeten staan, want het is en blijft een verenging
die beroepsgerelateerd is.”

lidmaatschap van de NGA. Spannend hè?
Vervolgens is en blijft ons credo: ‘Houd de
instap en het niveau van alles wat we voor
onze leden doen laagdrempelig maar wel
informatief en leerzaam’.”

Ga je twee termijnen uitdienen?
“Dat is niet mijn bedoeling. Maar zeg
nooit nooit! Als ik met mijn eerste
doelstelling niet slaag om het bestuurders
vak als hobby leuk te gaan vinden voor
meer potentiële voorzitters, dan moet ik
wel. We hebben goede voorzitters gehad
en ik moet het eerst nog maar waarmaken.
Ik weet eigenlijk wel zeker dat mijn

voorganger het heel zwaar heeft gehad
met het cao-verhaal. En ben dan ook zeer
blij dat Rob als een soort helpinformatie
desk wil blijven fungeren. Kunnen wij als
bestuur lekker leuke dingen doen waar
het voorgaande bestuur al heel lang niet
meer aan toe is gekomen. Maar buiten dat
blijven wij ook met onze branchegenoten
de FEGGA, NGF en NVG om de tafel om
de leden het hieruit voortvloeiende
nieuws te kunnen blijven informeren.
Samen sterk met hetzelfde doel voor
ogen, een vooruitziende blik in onze
branche.”



