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Jaap Kruik (60)

gemeente Spijkenisse 

 

Spijkenisse is natuurlijk geen wereldstad. Toch heeft Kruik een stevige club mensen onder zijn hoede. 

In totaal zijn dit er acht. Kruik noemt zichzelf opzichter van onder meer sportvelden, begraafplaatsen 

en bermbeheer. Binnen zijn taken zijn toezicht, controle en planning van werkzaamheden net zo 

belangrijk als offertes aanvragen, bestellingen doen en budgetten beheren. Kruik hecht er wel aan 

om op alle fronten de vinger aan de pols te houden. Zaken als inkoop en strooien van de meststoffen 

worden door de gemeente gedaan. Daarin is Kruik zelfs zeer precies. Hij schroomt niet om, wanneer 

dat uitkomt, met een emmertje DCM-meststof in de hand de achtergebleven plekken te ‘behande-

len’.

Teun van Grinsven (61)

Groesbeek

 

Teun van Grinsven, in dienst bij gemeente Groesbeek, werkt sinds 1 januari 2009 ook voor de zelf-

standige gemeente Millingen aan de Rijn. Teun is een fieldmanager zonder mankracht en materieel, 

die zuiver coachend, beheersmatig en administratief bezig is. Steekwoorden die bij Teun horen zijn 

‘controle’, ‘inkopen’ en ‘uitbesteden’. Bij Teun draait alles om contracten.

Cees Kortekaas (54)

Den Haag 

 

Cees is een fieldmanager van het type ‘niet lullen, maar poetsen’. Vanuit zijn kantoor stuurt hij nu 

ruim tachtig groenmensen aan. Persoonlijk heeft Cees er bij hen in de afgelopen jaren door zijn 

enthousiasme en aanpak een stuk extra motivatie ingepompt. Af en toe springt hij zelf op de tractor 

om zijn mensen te laten zien hoe ze recht moeten rijden, bijvoorbeeld in het ADO-stadion. Deze 

gedreven vakman werkt bij OCW in gemeente Den Haag. Kortekaas: “Ik heb ruim dertig jaar erva-

ring en velen vertellen sprookjes. Daar geloof ik niet in. Er zijn adviesbureaus die beter bij míj langs 

kunnen komen voor advies. Maar om gezond gras te krijgen, is het ook belangrijk om kennis op het 

vakgebied actueel te houden.”

Fieldmanager of the Year
Nog eenmaal onze zes kandidaten op een rij!  

In de twee vorige edities van dit vak-

blad besteedden we met een interview 

aandacht aan de kandidaten die geno-

mineerd zijn voor de titel Fieldmanager 

of the Year 2011. Tijdens het Nationaal 

Sportvelden Congres op 24 november 

in het FC Zwolle-stadion zal de vakjury 

bekendmaken wie van deze zes gemoti-

veerde vakmensen met visie deze presti-

gieuze titel mag dragen. Groundsman of 

the Year 2007 van Engeland Jason Booth 

reikt deze felbegeerde prijs uit.

Auteur: Broer de Boer

Jason Booth reikt de award uit.
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Gerrit de Koe (63)

gemeente Amsterdam

 

Het is druk, héél druk op de buitensportaccommodaties in het Amsterdamse Stadsdeel Oost: 

druk met sporters en bewegers. En dat is mede een verdienste van Gerrit de Koe. Deze field-

manager zwaait al zo’n tien jaar de scepter over het onderhoud van momenteel vier sportcom-

plexen, met een vijfde in aanbouw in het Amsterdamse Stadsdeel Oost. Straks zal het gaan om 

totaal 73 velden. Een teamleider en twee opzichters ondersteunen hem bij het aansturen van de 

functionele organisatie. Die bestaat uit 22 medewerkers. “Ik leid een zelfsturende organisatie”, 

noemt hij het zelf. Nagenoeg alle onderhoud aan sportvelden en het groen op de complexen 

wordt door zijn dienst gedaan. De Koe zegt over zijn baan het volgende: “De factoren personeel, 

informatie, organisatie, financiën en administratie maken een belangrijk deel uit van mijn taak 

als integraal manager. Soms zou ik graag meer vakinhoudelijk bezig zijn met het groene vak, 

maar bovenstaande taken zijn nu eenmaal een ‘noodzakelijk kwaad’ om mijn toko goed te laten 

draaien.”

Maarten van Heck (32)

gemeente Valkenswaard

 

Binnen een team van vijf man, aangevuld met drie uitzendkrachten, is Van Heck meer uitvoerend 

dan beleidsmatig bezig. Hij zegt passie te hebben voor dit vak, maar vindt het ook belangrijk 

goede berekeningen te maken om verantwoord te investeren ten einde efficiënter te kunnen 

werken en tijd en geld te besparen. “Wat betreft het organiseren van het werk, slinger ik aan-

passingen vaak aan. Dat gebeurt in dit team niet sturend, maar vaak leg ik voorstellen voor ver-

anderingen in de werkwijze in de week. Het bakkie koffie ’s ochtends is daar een goed moment 

voor. Communicatie is toch wel heel belangrijk in dit vak.”

Peter Mook (48)

Leidschendam-Voorburg

 

Peter Mook, die zich zeer bewust is van de communicatierol in zijn vak: “Als sportveldbeheerders 

zijn we dienstverlenend voor een breed publiek. Ik zie zo’n verkiezing als een belangrijk leer-

moment rond de identiteit waarmee we als fieldmanagers naar buiten moeten treden.” Mook 

leverde een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de sportaccommodaties in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg.“Het teamwork zorgt ervoor dat we elke dag met een glimlach naar het 

werk komen en trots zijn op de kwaliteit die we leveren. Menselijkheid in het werk en het vak, 

daar ga ik voor! Het belangrijkste wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is dat ik beheerplannen 

heb gemaakt. Alles is beschreven, zowel qua hoeveelheid als kwaliteit. Planningen zijn daarop 

afgestemd en dat geeft een goed beeld en overzicht van hoe wij werken binnen deze gemeen-

te”, aldus Mook.

Actueel


