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Ik ben bij dit bedrijf ooit begonnen als landschapsontwerper. 

Het werkt namelijk heel goed als je van bepaalde plannen of 

ideeën goede visualisaties kunt maken. Een initiatief wordt 

hierdoor grijpbaar en betrokken partijen kunnen zien wat 

er komen gaat. Het is mooi om te doen, maar ik merkte dat 

mijn hart elders lag en met extra opleidingen en cursussen 

ben ik tegenwoordig vooral werkzaam als rentmeester bij dit 

bedrijf. Het kunnen schakelen tussen de (her)inrichting van 

een gebied tezamen met de financiële en juridische kant van 

transformaties, is een combinatie waarmee wij ons denk ik 

wel onderscheiden.

Ik werk veel voor (agrarische) ondernemers die willen stop-

pen met hun bedrijf en dan het idee hebben om de stallen te 

slopen en woningen terug te bouwen. Er zijn stedenbouw-

kundige bureaus die zich ook met dergelijke vragen bezig-

houden, netjes de procedures doorlopen, maar vervolgens 

geen rekening houden met de financiële en fiscale kant van 

het verhaal. 

Als rentmeester ga ik in deze gevallen eerst het gesprek aan 

met zo’n ondernemer om samen te beoordelen wat de beste 

optie is. Misschien is het namelijk wel verstandiger en fiscaal 

aantrekkelijker om het bedrijf gewoon te verkopen. Niet 

alleen is hij dan in een keer overal van af, maar dan hoeft hij 

ook geen ruimtelijke procedures te doorlopen. Want een 

transformatie van agrarisch bedrijf naar woonbestemming 

met extra woningen is soms een lang en ingewikkeld traject, 

vergt voorinvesteringen en brengt nog weleens minder op 

dan dat mensen van te voren hadden gedacht. Dus ik adviseer 

ze in het hele traject en ook over de financiële gevolgen van 

de verschillende opties.

Wat dat laatste betreft valt op dat gemeenten niet altijd 

inzicht hebben in de waardecomponent van zo’n project. 

Een gemeente kan nog wel eens vragen om extra compen-

serende maatregelen toe te passen, zonder er gevoel bij te 

hebben wat dit betekent voor de exploitatie van een derge-

lijk initiatief. Juist hier is dan ook een rol weggelegd voor de 

rentmeester.

lijk komt die discussie wel eens ter tafel, maar dat gaan 
we natuurlijk niet doen. Ten eerste willen we een goede 
spreiding houden in onze beleggingen maar zeker zo 
belangrijk is dat we onze historie niet willen verloo-
chenen. Onze organisatie heeft enkele stukken grond al 
honderden jaren in bezit en die verkoop je niet zo maar, 
daar zijn we trots en zuinig op. Er zitten in onze organi-
satie allerlei waarborgen die dat voorkomen. We reali-
seren ons als bestuur en directie maar al te goed dat we 
slechts passanten zijn in deze mooie organisatie.”

Vertrouwen
Hoe zorg je er nu voor dat de rentmeester zijn werk 
goed doet? Kan de rentmeester bijvoorbeeld zelf be-
sluiten tot een aankoop of verkoop? Verhoef vertelt dat 
de stichting een herinvesteringsbudget heeft waarmee 
door de raad van bestuur relatief eenvoudig een perceel 
grond gekocht kan worden als er haast bij is. Soms wil je 
een transactie meteen doen zonder dat daarvoor eerst 
alle toezichthouders bij elkaar moet komen. Als finan-
cieel directeur overleg ik dat uiteraard wel altijd eerst 
met de rentmeester. Voor de rest heeft de rentmeester 
wel een zeker mandaat om het dagelijkse werk te kun-
nen uitvoeren. Belangrijkste is dat er een vertrouwens-
band bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
En dat je dus een langdurige relatie met elkaar hebt. 
Overigens vind ik het belangrijk om ook zelf contact te 
houden met de grond en de pachters. Bij gelegenheid 
mag ik daar dan ook graag op bezoek gaan als er iets 
aan de hand is of iets te vieren is. De rentmeester kan 
veel zelf doen, maar hoe dan ook blijven wij als stich-
ting de eigenaar en dus de contractpartner van de pach-
ters en gebruikers.”

Second opinion
“Daarnaast blijft het belangrijk om zelfs de beste rent-
meester te kunnen controleren. Zo hebben wij enkele 
jaren geleden besloten om een second opinion uit te 
voeren. Want ook al behalen we onze doelen, misschien 
kan het wel veel beter of veel efficiënter. Dat kunnen wij 
als relatieve leken niet beoordelen. Die second opinion 
hebben we in alle openheid laten uitvoeren door een 
ander rentmeesterskantoor. Daar kwam uit dat onze 
rentmeester ook in de ogen van andere rentmeesters 
goed werk levert. Dat is voor ons prettig, maar ook na-
tuurlijk voor hem zelf!”•

8 998 Opdrachtgeverschap Opdrachtgeverschap


