
Rentmeester agrarisch gebruik 
Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK) 

 

Functieomschrijving 

Met ruim 40.000 hectare agrarische grond is het Rijksvastgoedbedrijf één van de 

grootste verpachters van Nederland. Bij zo’n enorme portefeuille komen complexe 

maatschappelijke en politieke belangen kijken. Als rentmeester heb je een drietal 

hoofdtaken: 

 

• Je vertegenwoordigt de Staat als vermogensbeheerder. 

• Je bent aanspreekpunt voor agrarische ondernemers. 

• Je treedt op als projectleider bij een verkooptraject of ruiling, inclusief 

bedrijfsverplaatsingen. 

 

Een behoorlijk uitdagend takenpakket en uniek qua variatie. Werk je het ene moment 

aan de ruiling van een landbouwpercelen, het volgende ben je weer onderweg voor een 

opvolgingsgesprek met een pachter. Vervolgens beoordeel je met jouw agrarische kennis 

de jaarrekeningen of heb je een overleg met een gemeente of provincie. Jouw 

werkgebied zal voornamelijk midden Nederland zijn. 

 

Jouw werk kent ook een hoog politiek gehalte. Omdat je in een bestuurlijke omgeving 

werkt, is het van belang dat je overweg kunt met bestuurlijke en politieke gevoeligheden 

en dat je je prettig voelt 

in een ambtelijke organisatiecultuur. In jouw werk komen nu eenmaal veel beleidsdoelen 

samen. Denk aan versnelde woningbouw, de aandacht voor stikstof, de voedselkwaliteit, 

hernieuwbare energie en 

duurzaam bodembeheer. Voor al deze doelen is grond nodig. Dit betekent dat je soms 

lastige, maar weloverwogen en sterk onderbouwde adviezen geeft in jouw rol als 

rentmeester. 

 

Het schakelen tussen verschillende niveaus en met uiteenlopende contactpersonen maakt 

jouw werk dynamisch en interessant. Je maakt veel gebruik van je netwerk in de sector. 

Hierin vind je zowel 

adviseurs die opkomen voor pachters als vertegenwoordigers van gemeenten en 

provincies. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf heb je veel contact met je collega’s van 

administratie (die de contracten opstellen) en met de projectondersteuners. Ook kom je 

periodiek – fysiek of digitaal – samen met je collega-rentmeesters verspreid door het 

land. Je kunt je voorstellen dat jullie met zo’n 3000 pachtovereenkomsten en grote 

landelijke opgaven genoeg te bespreken hebben. Een voordeel: je kunt jouw weken voor 

een groot deel zelf invullen. 

 

Ga jij deze mooie, uitdagende en afwisselende baan in een unieke omgeving aan? 

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel 

plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan Bel of 

app dan met Eelco Terpstra, sectie hoofd agrarisch gebruik – 06-27159957. 

 

Functie-eisen 

Jij bent goed in onderhandelen en hebt sterke communicatieve vaardigheden. Met jouw 

agrarische kennis ben je een gelijkwaardige gesprekspartner voor agrariërs en kun je 

écht de diepte in gaan wanneer het gaat over het reilen en zeilen van hun bedrijf. En 

omdat je ook een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen en een groot 

inlevingsvermogen hebt, ga je net zo gemakkelijk het gesprek aan met provincies en 

gemeentes. Je toont lef in je handelen en hebt een sterk financieel inzicht. Ook heb je de 

nodige kennis van agrarische objecten zoals boerderijen. Je vindt het leuk om op pad te 

zijn en soms letterlijk met je voeten in de klei te staan. En verder? 

 



• Je hebt minimaal hbo-niveau. Daarnaast is een opleiding grondverwerving en 

schadevergoedingen een pre. 

• Je hebt ruime kennis van pacht en erfpacht en van productie- en subsidierechten. 

• Je hebt agrarische kennis. 

• Je bent bij voorkeur beëdigd rentmeester. 

• Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als rentmeester en hebt sterke affiniteit 

met de agrarische sector. 

• Je hebt bij voorkeur kennis van akkerbouw en cultuurtechnische werken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Salarisniveau: schaal 11 

Maandsalaris: Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto) 

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd 

Contractduur: 1 jaar 

Minimaal aantal uren per week: 32 

Maximaal aantal uren per week: 36 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld 

(16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou 

passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er 

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer 

jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan 

fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, 

volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald 

ouderschapsverlof. 

 

Bijzonderheden 

• De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 17 april 2023. 

• Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf 

(in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je 

daaraan meewerkt. 

• Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. 

Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook 

zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt. 

• Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Solliciteren? 

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via 

onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het 

Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers 

samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder 

wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. 

https://link.inhroffice.com/426d1759-88ac-4985-b39a-c0bb7ebb2999

