Kijk, wíj zijn rentmeester.
Ook iets voor jou?!
Ontdek wat het rentmeestersvak inhoudt
Gratis voor studenten
Ons magazine, het laatste nieuws en uitnodigingen voor
bijeenkomsten die je helpen met het opbouwen van je carrière.
Meld je nu aan! www.rentmeesternvr.nl/studenten

“Het leukste is dat je met
veel partijen en belangen
te maken hebt.”
Hilda Duiven (30)
Rentmeester bij Saltus
Beheer, Zwolle
Opleiding | Vastgoed en Makelaardij aan
de Hanzehogeschool te Groningen aangevuld met modules Rentmeesterij van
OTS InterStudie te Heerenveen.

“Ik kan mijn kennis van vastgoed goed combineren met mijn achtergrond als boerendochter. Ik ken de belangen in de agrarische sector. Dat helpt me bijvoorbeeld als ik
bemiddel tussen grondeigenaren en agrariërs, wanneer het gaat over het pachten van
een stuk landbouwgrond. Het is leuk werk om alle partijen op één lijn te brengen. Daarbij komt goed van pas als je praktisch bent ingesteld en oplossingsgericht werkt.”

Wat doet een rentmeester?

Een oud fabrieksterrein omvormen tot een hip
centrum, creatie van nieuwe natuur, het plaatsen
van windmolens en zonneparken, dijkversterking;
het zijn vraagstukken die roepen om het deskundige
advies van een rentmeester. Die weet alles over
het gebruik van grond (en alles wat erop staat) en
adviseert bedrijven, particulieren en overheden hoe
ze de grond slim en efficiënt kunnen gebruiken.

Is er genoeg werk?

Er is méér dan genoeg werk voor rentmeesters. Er
dreigt zelfs een tekort aan rentmeesters. Nog een
aantrekkelijke reden om te kiezen voor dit vak!

Handige eigenschappen

Rentmeesters zijn vindingrijk. Ze zoeken oplossingen voor complexe situaties. Ruimte is – vooral in
Nederland – een schaars en kostbaar goed. Het is
dan ook puzzelen welke oplossing de beste is. Ook
geduld, inlevingsvermogen en overredingskracht zijn
nuttige eigenschappen. Er ligt een belangrijke taak
om de belangen van de verschillende partijen te leren
kennen en bij elkaar te brengen. Zodat 1 plus 1
meer wordt dan 2.

“Bij natuur toegankelijk
maken, denk ik meteen:
hoe betalen we dat?”
Tein de Frel (27)
Opleiding | Student Rentmeesterij
bij Hogeschool Van Hall Larenstein

“Ik studeer Bos- en natuurbeheer in Velp. Al snel kwam ik erachter, dat mijn interesse
breder gaat dan alleen dat ene plantje. Bij de afstudeerrichting Rentmeesterij gaat het
ook over: hoe kun je de natuur beheren en hoe financieren we het?
Als rentmeester is het belangrijk dat je met iedereen een gesprek aan kunt gaan, dat je
subtiel en tactvol bent. Dat kan in je karakter zitten, maar we krijgen er ook les in.”

Hoe word je een rentmeester?
Om rentmeester te worden, kun je net als Tein en
Doede de specialisatie Rentmeesterij volgen. Het
is een afstudeerrichting van de bachelor Bos- en
natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein
in Velp. Of je volgt een vastgoedopleiding of een
juridische, financiële of planologische studie, aangevuld met een rentmeestersopleiding van NCOI
of OTS InterStudie.

Waar kom je te werken?

De meeste rentmeesters werken in het landelijk
gebied, voor landgoederen, landbouw en natuur.
Sommigen werken ook in steden. Overheden,
ingenieursbureaus en terreinbeherende organisaties hebben rentmeesters in dienst, maar veel
rentmeesters worden ook ingehuurd. Vanuit een
rentmeesterskantoor, consultancybureau of als
zzp’er.

Richtingen

•
•

Beheer
Juridisch

•
•

Financieel
Planologisch

“Rentmeesterij is niet heel
bekend, maar erg veelzijdig
en blijvend uitdagend.”
Doede Kooistra (27)
Rentmeester en taxateur bij
Van Eysinga & Oostra c.s.
Opleiding | Bos- en Natuurbeheer met
specialisatie Rentmeesterij bij Hogeschool Van Hall Larenstein

“Ik koos voor het rentmeestersvak vanwege de vele facetten: het gaat over landbouw,
natuur en gebouwen, de juridische en economische kant. Ook het onderzoekende karakter geeft mij plezier.
Ieder vraagstuk is uniek en zelfs als je het antwoord gevonden hebt, moet je toch
scherp blijven op veranderingen in de markt, in de maatschappij en in de wetgeving.
Sommige projecten duren jaren. Je blijft altijd schakelen en overleggen.”

Midden in de actualiteit

Als rentmeester ben je betrokken bij dé
grote maatschappelijke thema’s van dit
moment: energietransitie, tekort aan
ruimte in de Randstad en duurzaam
beheer van grond. Met jouw expertise
draag jij daaraan bij.
De NVR is de beroepsvereniging voor rentmeesters.
Wij bieden onze 500 leden kennis en een netwerk.

Gratis studentenservice

Weet je al dat je rentmeester wil worden?
Of wil je er meer over horen? Meld je dan aan voor
onze gratis NVR-studentenservice. Je ontvangt dan:
•
•
•

ons jaarlijkse magazine
onze nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen
in het vak
uitnodigingen voor bijeenkomsten waar je je
kennis en netwerk kunt vergroten

Meld je aan via: www.rentmeesternvr.nl/studenten
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