liefst geaccrediteerd. De NVR is ook regelmatig
medeorganisator, zoals bij de training SOM.
Daarnaast organiseert ze zelf jaarlijks de NVRcursustweedaagse. Als voorzitter van de
Commissie Opleiding is Tempelman medeverantwoordelijk voor de inhoud ervan. Samen
met zes andere Rentmeesters NVR en Anita
de Moed (Bureau NVR) geeft ze vorm aan de
tweedaagse, waar in een carrouselvorm twintig
verschillende onderwerpen op het programma
staan. “We zoeken altijd naar een heel dynamisch
programma, interessant voor alle Rentmeesters
NVR. Of je nou een beherend rentmeester bent of
een taxerende, generalist of specialist, er is voor
elk wat wils.”

Spreker met verstand
van zaken

BIJ DE TIJD

Hoewel er veel terugkerende thema’s zijn,
moeten cursussen tijdens de tweedaagse altijd
inspelen op de actualiteit. Pacht is zo’n thema:
de pachtwetgeving ligt al geruime periode onder
de loep, en ook de ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw zijn actueel in dit dossier. Of neem

In twee dagen

Nieuwe wet- en regelgeving, actuele jurisprudentie, een veranderende wereld die nieuwe druk
legt op grond en multifunctioneel ruimtegebruik in zowel het buitengebied als de stad: het vak
van rentmeester is voortdurend in beweging. Rentmeesters NVR zijn zeer gemotiveerd hun kennis
en kunde op peil te houden. Een systeem van permanente educatie is een stok achter de deur;
de NVR-cursustweedaagse draagt bij.
“Het rentmeesterschap is breed en verandert
voortdurend: het is dus enorm belangrijk dat
je als Rentmeester NVR up-to-date blijft binnen het brede scala aan actualiteiten in ons
vakgebied”. Zo vat Machtelijn Tempelman
(projectleider bij Stichting IJssellandschap en
Rentmeester NVR) het belang van een regelmatige en veelzijdige bijscholing samen. Een
systeem van permanente educatie (zie kader)
helpt Rentmeesters NVR hun kennis en kunde
op peil te houden. Zij volgen cursussen over
ontwikkelingen in hun vakgebied, trainingen
die helpen verbreden of die uitdagen te reflecteren op de dagelijkse gang van zaken.
Een goed voorbeeld is de training Strategisch
Omgevingsmanagement (SOM), vindt Tempelman, die helemaal inspeelt op dat wat de
huidige tijd van een rentmeester vraagt. De
training gaat in op de omgevingsgerichte rol
van de rentmeester, waarbij hij of zij leert
om te bouwen aan duurzaam vertrouwen en
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de cursus over bosbodems in het licht van
klimaatverandering, waarin een rentmeester
leert keuzes te maken die verder kijken dan
de komende decennia.

“De cursussen
op de tweedaagse
spelen altijd in op
de actualiteit.”
Voorwaarde twee is dat docenten hun kennis
op peil hebben en hierover op inspirerende
wijze kunnen vertellen. “Hij of zij moet echt
verstand van zaken hebben, diepgaande
vragen kunnen beantwoorden en de slag kunnen maken tussen theorie en praktijk.” Soms
staan NVR-leden voor de groep, vaker worden
deskundigen van buiten ingevlogen, zoals
experts op het gebied van pacht, ecologie,
onteigening, faunabeheer, erfgoed, enzovoort.

Vereniging naar een hoger
plan
Anita de Moed, beleidsmedewerker
Certificering en Opleiding bij Bureau NVR,
organiseert inmiddels al jaren de cursustweedaagse, en ziet dat het evenement een
gewaardeerde plek in het aanbod heeft
gekregen. Tijdens de cursustweedaagse
kunnen Rentmeesters NVR meteen al hun
verplichte studiepunten halen. Het aanbod
sluit bovendien vaak aan bij studieverplichtingen voor andere vakgroepen, zoals die
van taxateurs en makelaars. “Wij hebben
geen winstoogmerk en kunnen het aanbod
beter op de behoefte aansluiten. Zo zoeken
we onderwerpen die minder in het reguliere
aanbod zitten, de niche-onderwerpen die een
directe link hebben naar de rentmeesterspraktijk.” Daarnaast heeft de tweedaagse
een belangrijke netwerkfunctie: de 125
Rentmeesters NVR weten elkaar en elkaars
expertise na afloop van zo’n landelijke
tweedaagse weer goed te vinden. “Zo til je
de vereniging ook naar een hoger plan.”

- ADVERTENTIE -

Permanente educatie: Blijvend deskundig
Een Rentmeester NVR is een deskundige rentmeester. Dat begint al bij de toelating:
pas wanneer een rentmeester voldoet aan de toelatingsvereisten, waaronder kennisvereisten, kan hij of zij worden toegelaten als aspirantlid of gewoon lid.
Zijn rentmeesters eenmaal NVR-lid, dan volgen ze verplicht permanente educatie. Dat
betekent dat ze ieder jaar twee NVR-bijeenkomsten moeten bijwonen en via cursussen
twaalf studiepunten moeten halen (twee cursusdagen). Wie dat niet haalt, moet zijn
punten inhalen. Zo niet, dan verliest diegene uiteindelijk zijn lidmaatschap. Gemiddeld
genomen wordt ruim voldaan aan deze studieverplichting: verenigingsbreed halen
leden ruim anderhalf keer het verplichte aantal studiepunten.
goede samenwerkingsverbanden tussen alle
betrokken partijen – die vaak tegenstrijdige
belangen hebben. “Een rentmeester wordt
steeds meer een gebiedsregisseur, zeker met
de komst van de Omgevingswet. Zo’n training
is van belang voor de rentmeester van nu.”

Eigen aanbod
De NVR kent punten toe aan relevante
cursussen van andere partijen – de inhoud
moet natuurlijk voldoende vernieuwend of
verdiepend zijn en de instelling betrouwbaar,

Wij werken voor overheden, agrariërs, particulieren, bedrijven, beleggers en ontwikkelaars op het gebied
van rentmeesterij, grondzaken, gebiedsontwikkeling en grondbeleid.
Door groei van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Heb jij affiniteit met ons vakgebied
en wil je graag werken in een dynamisch team? Neem contact op met ons. Wij gaan graag met jou in gesprek.
Overwater
Kerkstraat 54, 3291 AM Strijen | 078-6749494 | www.overwater.nl | info@overwater.nl
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