NA DE BOEKEN
Werkervaring opdoen als stagiair

De eerste drie jaar zit je op school om een gedegen maar vooral theoretische
basis te leggen voor een baan als rentmeester. Maar het vak is heel afwisselend, elke vraag anders en je zit met veel mensen om tafel. Hoe je daarmee
omgaat, leer je niet allemaal uit de boeken. Daarom lopen studenten in hun
vierde jaar twee stages. Student Wouter en stagebegeleider Saskia (Natuurmonumenten) over het belang van ervaring in de praktijk – voor beide partijen.
Stagiair Wouter Nolsen en stagebegeleider Saskia Berendsen

“Stagelopen vind ik echt een kans om overal een kijkje in de keuken
te nemen en zo breed mogelijk kennis op te doen.” Een typische zelfbewuste twintiger, Wouter Nolsen (23), die weet wat hij wil en afgewogen keuzes maakt: eerst naar rentmeesterkantoor Van Lanschot
Nannenga Naus, waar hij proefde van taxeren en grondverwerving,
daarna naar Natuurmonumenten, waar rentmeesters alles doen op
het gebied van pachtzaken, het uitgeven van gebouwen in huur en
erfpacht, aan- en verkoop van natuur en landbouwgronden.
Nou viel hij sowieso bij stagebegeleider en Rentmeester NVR Saskia
Berendsen met zijn neus in de boter, want die nam Wouter samen
met twee collega’s onder haar hoede. Saskia: “We werken met drie
rentmeesters in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Zo
kon Wouter breed ervaring opdoen. Binnen Natuurmonumenten kon
hij ook makkelijk een keer een dag mee met een boswachter of coördinator natuurbeheer. We wilden hem zo veel mogelijk laten zien het
rentmeestersvak en hem een goed beeld van de organisatie geven.”

Leren: tussen professional en stagiair
Als kind wist hij al dat hij later naar Hogeschool Van Hall Larenstein
wilde. Wouter groeide op in de groene omgeving van een particulier
landgoed. Dat hij dat soort groen zou mogen beheren, lokte hem naar
de rentmeesterij. “Maar ook het vertegenwoordigen van alle zakelijke
belangen en de communicatie met verschillende partijen vind ik heel
leuk.”
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Wouter:
‘Door school weet je
ongeveer welke kant je op
moet, maar je hebt de ervaring
van een stage nodig om daar
ook gevoel bij te krijgen.’
Rentmeesters in opleiding studeren bij Van Hall Larenstein eerst
Bos- en Natuurbeheer. Na drie jaar op school lopen ze twee stages.
Wouter: “Bij Natuurmonumenten kreeg ik veel eigen dossiers: ga
eerst maar eens kijken hoever je komt. Best veel verantwoordelijkheden dus, maar daardoor krijg je ook het gevoel dat je iets kunt
bijdragen en dat is leuk. Door school weet je ongeveer welke kant
je op moet, maar je hebt wel ervaring nodig om het in de praktijk
echt goed te doen. Zoals bepaalde gesprekken voeren: hoe stap
je ergens binnen, welke aanvliegroutes heb je? Je moet daar ook
gevoel bij krijgen.”
Andersom zijn stagiairs voor rentmeesters ook heel leerzaam,
vindt Saskia. “Wouter is heel nieuwsgierig en heeft veel interesse
in het vak, in de vraag achter de vraag. Een bepaalde gedrevenheid. Hij durft die vragen ook te stellen. Door de wijze waarop

hij zaken benadert, draagt hij ook bij aan ons team. Daarnaast is het heel
leuk om iemand te mogen begeleiden die dezelfde opleiding volgt als wij
hebben gedaan. Hierdoor blijf je aansluiting houden met de huidige lichting
rentmeesters.”

Saskia:
‘Het perspectief voor rentmeesters is heel goed, steeds
meer organisaties nemen een
rentmeester in dienst.’
Rentmeester moet steeds breder kijken
Actueel voor Natuurmonumenten is de omslag naar natuurinclusieve landbouw, specifiek via het programma ‘Van pachter naar partner’. Saskia:
“Na decennia waarin de scheiding tussen landbouw en natuur steeds
scherper is geworden, werken we nu vooral aan het verweven van landbouw en natuur.” Meer nog dan voorheen moet de nieuwe generatie rentmeesters breed kijken en belangen afwegen, denkt ze. “Het landelijk gebied
staat heel erg onder druk, door woningbouw, de energietransitie. Aan ons
de taak om de natuur te behouden, maar wel samen met anderen. Onze
pachters hebben een belangrijke rol in onze gebieden. Natuurmonumenten
heeft veel eigendommen en kan natuurinclusieve landbouw op een veel

grotere schaal mogelijk maken. Voor een rentmeester is het
dan belangrijk dat hij begrip heeft voor de ander, maatwerk
levert en afspraken maakt die voor iedereen helder zijn.”

Van brede basis naar specialist
Inmiddels is Wouter begonnen aan zijn afstudeeronderzoek bij
LBP|Sight over bodemkwaliteit en verduurzaming van landbouwgronden; in juli hoopt hij af te studeren. Hij kijkt terug
op een leerzame stage, “de eerste stappen op weg naar junior
rentmeester.” Uitspraken over zijn sterke kanten laat hij zich
niet ontlokken: breed blijven is het devies, in het begin van je
loopbaan heb je nog alle tijd om verder te ontdekken wat bij je
past, vindt hij.
Saskia, die als rentmeester later nog rechten studeerde, kan
zich wel vinden in die opstelling. “Het perspectief voor rentmeesters is heel goed, steeds meer organisaties nemen een
rentmeester in dienst, van provincies tot waterschappen. We
hebben op Larenstein allemaal dezelfde brede basis opgedaan,
in theorie en praktijk. Daardoor snap je als rentmeester wat
er met de praktijk gemoeid is en daar heb je elke dag wat aan.
Voor specialiseren is nog voldoende tijd.”
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