
ls er één bank is waar de ruimtelijke transities 
hoog in het vaandel staan, dan is het wel Trio-
dos Bank. Triodos-directeur Matthijs Bierman: 

“De oprichters van onze bank hebben ons 37 jaar gele-
den een opdracht meegegeven: zorg dat er bewust om-
gegaan wordt met geld. Zij zagen dat mensen over het 
algemeen maar weinig nadenken over de gevolgen van 
hun financiële besluiten. Of breder gezegd: we vergeten 
vaak dat ons economisch handelen altijd gevolgen heeft 
voor de medemens en de wereld. Hun streven was dat 
als, om te beginnen, bankiers en hun klanten bewuster 
zouden omgaan met geld, dit een positieve uitwerking 
zal hebben op mens en maatschappij. Wij willen met 
het geld dat wij beheren de transitie-agenda’s aanzwen-
gelen. Dat doen we enerzijds samen met de bedrijven 
die deze verandering willen realiseren en anderzijds 
met onze spaarders die graag die verandering helpen 
realiseren.”

Eerste zorgboerderijen
De transities zijn wat Bierman betreft allemaal even 
belangrijk en Triodos Bank heeft met al die onderwer-
pen dan ook sterke affiniteit. Maar Bierman vindt het 
vooral interessant om deze in onderlinge samenhang 
te zien. ‘Goed rentmeesterschap’ is daarvoor een mooie 
kapstok. “Dat woord wordt snel in de mond genomen: 
door politici, theologen. Maar wat houdt de term eigen-
lijk in? Je zou je kunnen laten verleiden door het eerste 
deel van de term, de rente. Dus dan is rentmeesterschap 
zorgen voor voldoende opbrengsten ten behoeve van 
de eigenaar. Maar één van de ziekten van onze samen-
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Hoe kijk je als financier van duurzame ontwikkeling 
aan tegen de ruimtelijke transities? Kun je bepalen 
welke kant het op moet met de landbouw of de 
stedelijke vernieuwing? En hoe bepaal je of een 
financiële beslissing bijdraagt aan een betere 
samenleving? Volgens Triodos Bank door niet alleen 
naar rendement en risico’s te kijken, maar ook – en 
vooral – naar de impact van je investering. Volgens 
Triodos-directeur Matthijs Bierman ook voor 
rentmeesters beslist een interessante afweging.

profiel
  Johannes Haarsma

Bij Antea Group doen wij nog steeds het klassieke 

rentmeesterwerk: het beheren en verwerven 

van grond. Maar onder invloed van allerlei 

ontwikkelingen in de markt verschuift het werk van 

de rentmeester ook heel sterk richting de stad en de 

stedelijke functies. Klanten willen met een bepaald 

project de laatste jaren niet slechts een enkel doel 

realiseren. Het werk is niet alleen meer realisatie 

van infrastructuur, of natuur dan wel het beheer 

hiervan. Als opdrachtgevers een weg aanleggen, 

is er bijna per definitie ook een doelstelling om 

de leefomgeving verder te verbeteren, of de 

biodiversiteit te verhogen. Je moet als rentmeester 

dus goed op de hoogte zijn van wat er allemaal in 

een gebied gebeurt zodat je als rentmeester kunt 

inspelen op de actuele ontwikkelingen.

Daarnaast merken we dat verduurzaming steeds 

belangrijker wordt. Voor opstallen in utiliteitsbouw 

heeft Antea de duurzaamheidsversneller ontwikkeld. 

Het komt erop neer dat we samen met een klant 

kijken wat een investering in duurzaamheid 

oplevert aan bijvoorbeeld energiebesparing of 

waardevermeerdering. 

Ook verschuivingen in het landelijk gebied van 

werkzaamheden bieden mogelijkheden voor een 

rentmeester.
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