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De Brabanthallen in Den Bosch vormden 
dit jaar het decor voor de uitreiking van 
Fieldmanager of the Year-award. Geen  
grootschalig live-evenement, maar een online-

uitreiking waarbij de genomineerden op hun 
eigen werkplek aanwezig waren. En niet alleen 
de uitreiking zelf was anders dan normaal, ook 
de voorbereiding van de jury. Deze bestond dit 

jaar uit juryvoorzitter Pleun Lok en juryleden 
Marjo Hoek, Sjaak Groen, Piet Kranendonk en 
Marcel Bouwmeester. Ook zij hebben zich  
moeten aanpassen, legt Pleun Lok uit.  

Nico van Eerden (Gildebor) is de nieuwe Fieldmanager of the Year

Een ambassadeur, enorme vakidioot, natuurfreak en innovator. Het is een greep uit de jurybeoordeling van Fieldmanager of the Year-kandidaat  

Nico van Eerden. Hij werd op 16 juni online tot winnaar verkozen en kreeg daags daarna de kampioensschaal uitgereikt. ‘Dit is een mooi stukje 

waardering voor mijn werk, en, belangrijker nog, dat van mijn team.’

Auteur: Nino Stuivenberg

‘Deze prijs is voor mij 
de kers op de taart’
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‘Het was anders dan anders. De interviews, 
die we normaal gesproken op locatie of een 
centrale plek doen, hebben we digitaal gedaan. 
Dat was wennen, zowel voor de kandidaten als 
onszelf. Daarna leek het er zelfs op dat we door 
de maatregelen misschien niet aan een veld-
bezoek toe zouden komen. Na overleg hebben 
we de werkbezoeken iets uitgesteld en konden 
we ze toch afleggen.’

Nuances
Die werkbezoeken vonden plaats bij vier  
kandidaten: Bertus Meijer (gemeente Dalfsen), 
Eddie van der Stappen (Weener XL), Nico van 
Eerden (Gildebor) en Bart Mies (J. van Esch).  
Bij elke genomineerde kwamen twee juryleden 
op bezoek voor een uitgebreide rondleiding 
over de velden. Voor de jury was al snel duide-
lijk dat het niveau van de kandidaten dit jaar 
hoog lag en ook nog eens weinig verschilde. 
Lok: ‘Dit zijn vier fantastische kandidaten, die 

eigenlijk allemaal een prijs zouden moeten  
winnen. Maar er is maar één schaal, dus we 
hebben toch een keuze moeten maken. Dan 
gaat iedereen op zijn manier de weegschaal 
in. Die weegschaal blijft dan bijna horizontaal 
staan’, aldus Lok, aangevend hoe klein de  
verschillen zijn. Nuances tussen de kandidaten 
gaven uiteindelijk de doorslag. De jury heeft 
hier lang over gesproken, maar kwam uiteinde-
lijk wel unaniem tot een winnaar.

Bevlogen fieldmanager
Die winnaar is Nico van Eerden (48), met 
Gildebor verantwoordelijk voor het sport-
veldonderhoud in de gemeenten Hengelo, 
Oldenzaal en Hof van Twente. Van Eerden leidt 
een team van 22 man en onderhoudt hiermee 
ruim 90 sportvelden. Hij is veel bezig met 
nieuwe technieken, zoals precisie bemesting 
en autonome onkruidbestrijding. De jury 
omschrijft hem dan ook als een innovatieve 
fieldmanager en een verbinder. ‘Als imker kent 
Nico als geen ander de kwalijke gevolgen van 
bestrijdingsmiddelen’, aldus het juryrapport. 
‘Hij is voldoende realist om te beseffen dat het 
nog een lange weg is naar chemievrij beheer 
in de landbouw en op de sportvelden. Door 
een voorbeeld te zijn voor zijn team, kwaliteit 
hoog in het vaandel te hebben, een luisterend 
oor te hebben voor gebruikers, opdrachtgevers 
en de politiek, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te steunen en open te staan voor 
verbeteringen en ontwikkeling, heeft Nico  
met Gildebor in de afgelopen vijf jaar een 
geweldige reputatie en naamsbekendheid 
opgebouwd. De bevlogenheid en het plezier in 
techniek, mensen en de natuur spatten eraf!’

Mooie plannen
Van Eerden, tijdens de uitreiking vergezeld 
door een groep collega’s, gaf in zijn dankwoord 
aan dat het winnen van deze verkiezing een 
teamprestatie is. ‘Ik ben superblij met deze prijs; 
het is een stukje waardering voor mijn werk en, 
belangrijk nog, mijn team. Zij gaan dagelijks 
met mijn soms bizarre ideeën aan de gang en 
pruimen dat altijd maar. Ik ben ook heel blij 
met mijn partners, Hengelo, Hof van Twente en 
Oldenzaal, die ver meedenken in mijn ideeën, 
waardoor we vaak tot mooie plannen komen. 
Ik werk met heel fijne beleidsmedewerkers met 
wie ik veel communiceer en soms geweldige 
dingen voor elkaar krijg. Het begint vaak met 
een idee, maar uiteindelijk moet je mensen 
enthousiast krijgen. Dat vertaalt zich dan in 
mooie velden en, uiteindelijk, deze titel. Het 

is een prachtig vak om in te werken, en deze 
titel is wel de kers op de taart. Het zal ook niet 
onopgemerkt blijven in de gemeenten.’
Het was voor Van Eerden overigens dubbel 
feest op 16 juni: eerder op de dag ontving 
hij ook al zijn diploma voor de cursus Expert 
Natuurgras. Het is tekenend voor de field-
manager Van Eerden, die niet alleen openstaat 
voor nieuwe innovaties, maar ook bezig blijft 
met zijn eigen ontwikkeling. ‘Ik heb superveel 
van die cursus geleerd. Vooraf denk je alles al 
te weten, maar er gebeurt veel in ons vak en 
je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Daar 
ben ik heel dankbaar voor.’

Waardering
Juryvoorzitter Pleun Lok had het slotwoord op 
de uitreiking. Hij benadrukte dat de overige 
drie genomineerden ook een groot compliment 
verdienen. ‘Aan de andere genomineerden 
wil ik zeggen dat ze weliswaar niet de bokaal 
gewonnen hebben, maar ze zaten er alle drie 
ongelofelijk dicht bij. Daarom willen we hen als 
jury belonen. We komen een bos bloemen  
brengen en napraten om te vertellen waarom ze 
het net niet geworden zijn.’ Kersvers winnaar  
Van Eerden deelt die mening. ‘Ik strijk nu met de 
eer, maar dat je bij de laatste vier zit is al gewel-
dig, natuurlijk. Niets dan waardering voor de 
anderen, die vooral ook zo door moeten gaan.’
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Erelijst
Nico van Eerden voegt zich met zijn 
winst in een mooi rijtje winnaars van de 
Fieldmanager of the Year-award. Dit zijn  
de winnaars van de tien vorige edities:

2020:  Jaap Verhagen
2019:  Erwin Beltman
2018:  Marc Grooteman
2017:  Gerard Verweijen
2016:  Henrie Bekkers
2015:  Theo van Rossenberg
2014:  Ad van de Luijtgaarden
2013:  Bertus Carelse
2011:  Peter Mook
2010:  Bernard van den Bosch
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