Slapeloze nachten van de CAO!

Het NGA bestaat dit jaar 15 jaar. Een goed moment om de huidige en voormalige voorzitters te vragen voor een interview in GREENKEEPER.
In deze uitgave is Rob Wilderom aan de beurt. Wilderom is 47 jaar en vierde voorzitter in de rij sinds de oprichting van de NGA. Zijn eerste
`bewindsperiode` is gestart in 2003. Dit voorjaar is Wilderom opnieuw benoemd voor een tweede en tevens laatste periode van 3 jaar (tot
2009). Aan de tijd na de NGA wil hij daarom voorlopig nog niet denken: “Eerst maar eens deze klus afmaken.”
Auteur: Hein van Iersel
Vraag aan Rob Wilderom wat zijn topervaringen
geweest zijn tijdens zijn NGA en er volgt een
lange lijst met zaken waarin de NGA de laatste
jaren gegroeid is. Zijn lijst met mindere prettige
ervaringen is aanmerkelijk korter. Deze vult zich
slechts met: ‘de onderhandelingen over de
‘CAO’. Wilderom staat nog steeds achter het
standpunt dat de NGA geen vakbond is, geen
vakbond wil zijn en in juridische zin ook geen
vakbond mag zijn. De NGA heeft daarom
besloten om de rol van doorgeefluik in te nemen.
Alle partijen zijn in staat gesteld om via NGAdagen en NGA-bijeenkomsten hun mening naar
buiten te brengen. Wilderom: “Wij wilden en
konden niet meer doen. Vele leden hadden het
idee dat wij de CAO regelden, maar dat is

www.greenkeeper.nl

13

interview voorzitter NGA

Home-sourse van Wilderom

natuurlijk niet zo. Wij zijn niet meer dan een club
van vrijwilligers. Van het afsluiten van de CAOovereenkomst heb ik geen verstand en wil dat
ook niet hebben.”
Zwaarste klus
Wilderom: “De CAO was zonder twijfel de
moeilijkste en minst dankbare klus uit mijn voorzitterscarrière. In feite was het gewoon een klus
die ontzettend veel uren en evenzoveel slapeloze
nachten heeft gekost. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel blij dat er een CAO golf is.” Wilderom
voegt daar meteen aan toe dat de huidige CAO
het begin is van een lang proces. NGA-voorzitter
zegt: “De CAO die er nu ligt is niet meer dan
een basis. Maar het gegeven dat iedereen in de
golfbranche, van horeca tot greenkeeper, in één
CAO verenigd is, vind ik een positief punt. Het
zijn toch je collega’s.”
De visie van Wilderom is duidelijk. De huidige
CAO heeft magere basis. Ook op het gebied van
salarissen is het eerste resultaat matig. Toch zijn
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er ook tal van greenkeepers voor wie de CAO
golf een forse verbetering inhoudt. Met name op
het gebied van de secundaire voorwaarden. Veel
greenkeepers hadden nog helemaal geen
pensioen, geen ATV of andere secundaire voorwaarden. Voorzitter Rob: “De CAO voor de
hoveniers is drie centimeter dik om alle
secundaire voorwaarden te beschrijven en de
CAO golf is maar één centimeter dik.”
Sterke vertegenwoordiging
Op dit moment is er niet één vakbond met een
sterke vertegenwoordiging, dat geldt voor FNV,
VVP en CNV. Op de vraag: “Is het niet zo dat om
de CAO te laten groeien een sterke vertegenwoordiging van greenkeepers en de andere
beroepsgroepen nodig is?” antwoordt Wilderom:
“In principe heb je daar gelijk in. Maar het is een
individuele beslissing van een greenkeeper om lid
te worden van een bond.” Hij vindt inderdaad
dat de organisatiegraad van greenkeepers niet
erg hoog is.

Eén-tweetje
De huidige CAO is voornamelijk een één-tweetje
tussen de VVP en de NVG. Wilderom: “Helemaal
snappen doe ik dat niet. Ik weet dat op een
gegeven moment de FNV en NVG dicht bijeen
waren gekomen. Het hing nog af van minieme
details. De uiteindelijke deal is toch afgeketst.
Maar er is geschiedenis geschreven: De VVP heeft
de eerste CAO golf afgesloten.” Rob Wilderom
verwacht overigens dat als de NVG en de VHG
(werkgeversvereniging voor de hovenier) het eens
worden over het verwijderen van de greenkeepers uit de hovenier-CAO dat de FNV dan snel een
akkoord zal sluiten en zich zal aansluiten bij de
CAO voor de golfbranche. Volgens de NGAvoorzitter worden daar op dit moment gesprekken over gevoerd.
Basis
Zonder dat we het zelf doorhebben wijden wij
een groot deel van ons gesprek aan de CAO.
Wilderom vindt dat jammer. De NGA is nog
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veel andere landen, zijn op iedere baan één of
twee gediplomeerde greenkeepers aanwezig en
het overige werk wordt gedaan door handige
handjes. In Nederland is op veel banen het
complete greenkeeperteam gediplomeerd. Als
Nederlandse golfindustrie vinden wij dat iedere
greenkeeper allround inzetbaar moet zijn.”
Een andere manier waarop de NGA-voorzitter
kennisnetwerken opbouwt is door actief te zijn in
allerlei commissies. Een voorbeeld daarvan is de
zetel van de NGA in de commissie greenkeeping.
Recent nog is de NGA gevraagd om mee te
werken aan een watermanagement-project.
Hierbij wordt ervaring opgedaan in het bepalen
van de waterbehoefte van een baan middels het
plaatsen van draadloze sensoren in de bodem.
Watermanagement is volgens de geïnterviewde
sowieso hét thema van de toekomst. Water gaat
volgens hem op de bon en greenkeepers moeten
zich voorbereiden op het feit dat ze minder
water mogen gaan gebruiken.
Wilderom: “In Nederland vergeten we vaak
hoeveel kennis we in huis hebben. We hoeven
niet onder te doen voor de STRI of andere
buitenlandse instituten. In Wageningen en
Groningen hebben we topwetenschappers zitten
die veel kunnen betekenen voor de golfindustrie.
Ook uit de glastuinbouw zijn nog tal van
innovaties te verwachten die kunnen worden
toegepast in golf.” Het kennisnetwerk van de
NGA strekt zich ook uit naar het buitenland. Via
de Fegga wordt hard gewerkt om internationaal
het nodige voor elkaar te krijgen.

zoveel meer, maar hij beseft ook wel dat het
onderwerp ‘CAO’ nooit meer van de agenda
afgaat. Hij praat zelf liever over de essentie van
de NGA. In zijn visie is dat het uitbreiden van het
kennisnetwerk van de Nederlandse greenkeepers.
Het beste voorbeeld is zijn anekdote als
beginnend greenkeeper. De voorzitter van zijn
stichtingsbestuur stuurde hem naar de 100-jarige
Amsterdam Old Course om informatie over golf
op te doen. De toenmalige contactpersoon in
Amsterdam was niet echt behulpzaam. Het
kwam erop neer dat iedere baan geacht werd
zijn eigen boontjes te doppen. Anno 2006 is dat
volgens Wilderom ondenkbaar. De cultuur is dat
mensen elkaar kennen en elkaar informeren. Dat
is volgens hem mede een verdienste van de
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NGA. Het NGA kennisnetwerk is breder dan
alleen elkaar kennen en kennis uitwisselen op
beurzen en workshops. Een groot deel van de
inspanningen van de NGA is bijvoorbeeld gericht
geweest op opleidingen. Een belangrijk figuur in
dit verband is John van Hoesen. In samenwerking
met HAS Den Bosch zijn de greenkeeperopleidingen op de kop gezet en verbeterd. Dit
alles was overigens niet mogelijk geweest zonder
een forse subsidie van één miljoen euro uit
Brussel.

Rob Wilderom: “Het basishuis van de NGA staat.
Het is zaak om te werken aan de professionalisering van de organisatie. We hebben nu een
structuur die goed werkt. Gelukkig zijn er ook
steeds meer greenkeepers die het de moeite
waard vinden om tijd te investeren in de NGA.”
Hij vervolgt: “Als je tijd besteedt aan de NGA
dan zie je dat altijd terug. Door mee te draaien in
de NGA doe je veel kennis op, dit is goed voor je
functioneren als greenkeeper en het is tevens
goed voor je carrière. Alleen rijk wordt je er niet
van.”

Wilderom: “Op het gebied van opleidingen
hebben wij in Europa een uitzonderingspositie.
Maar nergens zijn greenkeepers zo breed
opgeleid als bij ons. In Engeland, maar ook in
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