Kostenbesparing geen reden
tot uitbesteding
Special: Zelfdoen of uitbesteden

Het Bestuur van Golf Wouwse Plantage
(GWP) werd door de Algemene
Ledenvergadering van 26 november 2002
verzocht een onderzoek in te stellen naar
de kosten van het baanonderhoud als dit
uitbesteed zou worden aan derden. De
leden hadden, naar hun zeggen, indicaties,
dat de kosten van het baanonderhoud
gereduceerd konden worden tot 50% van
het bestaande niveau.

zijn om het baanonderhoud uit te besteden.
Hierop gaven zij de volgende antwoorden:
• Het bestaande machinepark wordt geheel of
gedeeltelijk overgenomen en GWP hoeft niet
meer te investeren in machines.
• Continuïteit van personeel met een goede
vakkennis.
• Een constante kwaliteit van de baanelementen
• Kruisbestuiving van vakkennis.
• Beheersplannen.

In de daaropvolgende maanden heeft de
Baancommissie een uitgebreid onderzoek
gedaan naar dit onderwerp. Dit onderzoek
werd besloten met een presentatie aan de
Algemene Ledenvergadering van 24 maart
2003. De essentie van deze presentatie
wordt weergegeven in dit artikel.

Kostenbesparing moet niet worden gezien
als reden voor uitbesteding
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Doel van het onderzoek
Het vaststellen van de prijs – kwaliteitsverhouding
van uitbesteed baanonderhoud versus onderhoud, dat uitgevoerd wordt in eigen beheer.
Het evaluatieproces
Initieel werden vier bedrijven, aanbevolen door
bevriende relaties in de golfwereld, uitgenodigd ter
evaluatie. Bij een eerste evaluatie vielen twee
bedrijven af, omdat ze duidelijk te weinig ervaring
hadden op onderhoudsgebied of een historie
hadden van golfbaanonderhoudscontracten, die
recentelijk opgezegd waren t.g.v. slechte prestaties.
Verdere evaluatie van de twee overgebleven
bedrijven geschiedde door:
• Discussie met hun directieleden
• Bezoeken aan golfcourses en discussies met
bestuursleden van verenigingen die het baanonderhoud wel dan niet uitbesteed hadden.
• Bestudering van en discussies over het
conceptcontract.
• Bestudering van en discussie over de
kwaliteitsomschrijving van het baanonderhoud.
Aan beide bedrijven werd onder andere gevraagd
wat de redenen van de Wouwse zouden moeten
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Bestuursleden van verenigingen, die gekozen
hebben om het baanonderhoud uit te besteden
gaven hiervoor als redenen:
• Het baanonderhoud werd gekoppeld met de
aanleg van de baan, waardoor het risico van
problemen bij de aanleg verminderd wordt.
• De vereniging kan onvoldoende
gekwalificeerd baanpersoneel aantrekken.
• De eigenaar van de baan of het clubbestuur
willen de zorg van baanonderhoud,
investeringen/onderhoud van machines en
personeel niet hebben.
• Zij accepteren, dat het baanonderhoud
20 – 30% meer kost.
Bestuursleden van verenigingen, die recentelijk
bestaande contracten opgezegd hebben
gaven als redenen voor het beëindigen van het
contract:
• De kosten zijn 20 – 30% hoger dan de
kosten van eigen onderhoud.
• De prijs – kwaliteitsverhouding is slecht. Hoge
kosten voor slecht onderhoud.
• Stelposten en meerwerk van het contract zijn
ongehoord hoog en worden dientengevolge
niet uitgevoerd.
• De club heeft geen controle over de baan of
werkzaamheden in de baan.
• Er zijn veel personeelswissels en het goede
personeel gaat weg.
• Machines zijn niet beschikbaar als ze er
moeten zijn.
Indien het baanonderhoud wordt uitbesteed
bespaart Wouwse de kosten aan:
Personeel, baanonderhoud, afschrijvingen van
machines, rente van de verkoop van het
machinepark, rente van geplande investeringen.
Terwijl de kosten bij uitbesteden bestaan uit:

• Contractprijs (die over het algemeen redelijk is)
• Stelposten (die over het algemeen de
duurdere activiteiten omvatten)
• Meerwerk (wat zéér kostbaar is)
Kwaliteitsomschrijving.
In het algemeen ligt de kwaliteitsnorm van de
onderhoudswerkzaamheden en het personeel ,
beschreven in het onderhoudscontract van de aannemers, onder die van de golfclubs. Als clubs bij
uitbesteden van het onderhoud toch de kwaliteit
van werkzaamheden en personeel willen
behouden, zullen de afwijkingen t.a.v. de
kwaliteitsomschrijving op basis van regie of
eenheidsprijzen verrekend worden. Men betaalt
dus voor het behoud van kwaliteit!!
De kosten bij uitbesteden van het baanonderhoud
lagen bij de twee bedrijven, die volgens
voorgaande vergelijking geëvalueerd werden, op
130 – 135% van de baan-kosten van de Wouwse.
Conclusies.
Voor sommige verenigingen heeft uitbesteden van
het baanonderhoud zeker voordelen, maar
kostenbesparing hoort daar niet bij. Voor
gevestigde verenigingen heeft uitbesteden van het
baanonderhoud zeker nadelen en hogere kosten
horen daar bij. De prijs – kwaliteitsverhouding van
uitbesteden valt in de meeste gevallen ongunstig
uit, zeker voor gevestigde verenigingen met een
goed opgeleid en uitgebalanceerd team van
greenkeepers. Het is de mening van vele
baancommissarissen, waaronder ondergetekende,
dat de ervaring en toewijding van eigen greenkeepers voor een baan onvervangbaar en
onbetaalbaar is. De meerkosten van uitbesteden
zijn aanzienlijk, 25 – 35%, zoals aangetoond is
door dit onderzoek, hetgeen eerdere beweringen
van andere verenigingen onderbouwd.
De Algemene Ledenvergadering van 24 maart
2003 heeft voorgaande conclusies met overgrote
meerderheid van stemmen geaccepteerd. Het
baanonderhoud van Golf Wouwse Plantage wordt
nog steeds met groot succes in eigen beheer
uitgevoerd.
De auteur is baancommissaris van
Golf Wouwse Plantage.
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