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Voor u ligt de zevende Life Lezing van Aeres Hogeschool  
Dronten, die door prof. Henk Jochemsen op 4 april 2019 in 
Dronten is uitgesproken.

De Life Lezing wordt georganiseerd voor relaties van Aeres 
Hogeschool Dronten en voor studenten en docenten van de 
hogeschool. De lezing kan worden beschouwd als een gift van 
de hogeschool aan bedrijfsleven en organisaties, voor alles wat 
zij de hogeschool geven in de vorm van stages voor studenten, 
opdrachtgever voor (onderzoeks-)projecten, kritische reflectie 
in werkveldcommissies, enz.

In het studiejaar 2017-2018 vierde de hogeschool dat zij 60 jaar 
bestond, waarvan 50 jaar in Dronten. Het jubileumjaar is met 
diverse feestelijke activiteiten gevierd. Mede op basis van input 
uit deze activiteiten is de merkbelofte van de hogeschool her-
schreven. Het thema van het jubileumjaar ‘Ons IDee’ is tevens 
de titel van de nieuwe merkbelofte* geworden.

In Ons IDee speelt het begrip rentmeesterschap een belang-
rijke rol. Juist over het begrip rentmeesterschap gaat deze Life 
Lezing van prof. Jochemsen. Hij geeft in deze lezing aan dat 
we het begrip rentmeesterschap breed moeten interpreteren. 
Het gaat volgens hem niet alleen over financieel-economische 
zaken, maar juist ook over sociale en ecologische verant-
woordelijkheden. Jochemsen trekt deze brede invulling van 

rentmeesterschap door naar het beroepsonderwijs. Studenten 
moeten volgens hem worden geholpen om hun inspiratie te 
verwoorden en vruchtbaar te maken voor hun professionele 
praktijk. Daarmee raakt Jochemsen het hart van Ons IDee.  
De persoonlijke vorming van onze studenten zien wij in Dronten 
als een waarde(n)volle opgave die we graag oppakken. Wij 
dagen studenten uit om persoonlijke en gedeelde waarden te 
ontwikkelen, waardoor ze in staat zijn keuzes te maken in hun 
persoonlijke en professionele leven. Kiezen vanuit rentmeester-
schap met een gezonde balans tussen geven en nemen!

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het lezen van deze  
Life Lezing.

Met vriendelijke groet,

Drs. Rieke de Vlieger MCM
Directeur Aeres Hogeschool

Woord vooraf
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Inleiding
Onder invloed van het neoliberale denken in de economie en 
de politiek wordt de landbouw de laatste decennia steeds meer 
als een puur economische activiteit gezien. Concurrentie op 
de wereldmarkt leidt tot scherpe prijzen van voedselproduc-
ten voor de consument. Die lage prijs komt mede tot stand 
doordat veel kosten worden afgewenteld op de gemeenschap 
en het milieu. Het is de vraag in hoeverre er werkelijk sprake is 
van concurrentie, gezien de macht van agrochemische trans-
nationale bedrijven en de retail. De achterliggende vraag is of 
de voedselproductie wel éénzijdig economisch kan worden 
bezien? 

De klassieke waarde van rentmeesterschap moet niet slechts 
financieel-economisch worden verstaan, maar dient ook sociale 
en ecologische verantwoordelijkheid in te houden. In plaats 
van marktsturing moeten we naar ‘samen-sturing’. In een 
proces van co-creatie dienen betrokken partijen een duurzame 
en rechtvaardige organisatie van de voedselproductie en de 
voedselzekerheid voor alle mensen na te streven. 

In deze Life Lezing zal ik deze opgave nader uitwerken op basis 
van een breed begrip van rentmeesterschap.

De klassieke waarde van rentmeesterschap 
moet niet slechts financieel-economisch 
worden verstaan, maar dient ook sociale 
en ecologische verantwoordelijkheid in te 
houden.

Rentmeesterschap
In de ondertitel van deze lezing wordt het woord rentmeester-
schap gebruikt. Voor een goed begrip van die ondertitel, kijken 
we eerst naar het woord rentmeester. Volgens Wikipedia is een 
rentmeester iemand die goederen beheert, in het bijzonder 
onroerend goed van een eigenaar.1 De rentmeester is dus niet 
zelf de eigenaar. In onze tijd is een rentmeester in de regel een 
breed opgeleide vastgoeddeskundige. Naast het organiseren 
van het beheer, adviseren rentmeesters de eigenaar op een 
breed scala aan onderwerpen die met het beheer van een 
(land)goed te maken hebben. Een rentmeester is gericht op  
de lange termijn en is niet uit op snel gewin. 

Concurreren of co-creëren?
Rentmeesterschap als voorwaarde voor 
een rechtvaardige mondiale samenleving

5
Koert Jansen reageerde met een praktijkvoorbeeld op de Life Lezing van prof. Jochemsen. Jansen is managing director bij Woord & Daad. Woord & Daad en Incluvest 
investeren al jaren met succes in de West-Afrikaanse cashewketen. Boeren, fabrieksarbeiders, consumenten en investeerders worden er allemaal beter van.
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“De feiten zijn bekend. Sinds 1980 heeft de rijkste één procent 
(van de wereldbevolking) hun aandeel in het inkomen verhoogd 
in 24 van de 26 landen waarvan we gegevens hebben. In de VS 
is het aandeel van het inkomen dat door de hoogste één procent 
werd geïncasseerd sinds de jaren tachtig meer dan verdubbeld. 
(…). In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland is het 
aandeel van particulier kapitaal in het nationaal inkomen nu 
weer terug op het niveau dat bijna een eeuw geleden voor het 
laatst werd gezien. De 85 rijkste mensen ter wereld, die in één 
Londense dubbeldekker zouden kunnen passen, beheersen even-
veel rijkdom als de armste helft van de wereldbevolking - dat zijn 
3,5 miljard mensen. (…).”

Velen zullen echter betogen dat we ons uiteindelijk moeten 
bekommeren om gelijke kansen, niet om gelijkheid van resul-
taten. Het probleem is echter dat kansen niet gelijk zijn. Geld 
zal altijd onderwijs en gezondheidszorg van betere kwaliteit 
kopen, bijvoorbeeld. Maar vanwege de huidige ongelijkheids-
situatie hebben te veel mensen in te veel landen alleen de meest 
elementaire toegang tot deze diensten, of zelfs helemaal niet. 
Het bewijsmateriaal toont ook aan dat sociale mobiliteit meer 
belemmerd is in minder gelijke samenlevingen.

Excessieve ongelijkheid maakt het kapitalisme fundamenteel 
minder inclusief. Het belemmert mensen om volledig te partici-
peren en hun potentieel te ontwikkelen. Verschillen leiden ook 
tot verdeeldheid. De beginselen van solidariteit en wederkerig-
heid die samenlevingen binden, lopen meer kans te eroderen in 
buitensporig ongelijke samenlevingen. De geschiedenis leert ons 
ook dat de democratie begint te rafelen aan de randen zodra 
politieke gevechten ‘de haves scheiden van de have-nots’. 
Een grotere concentratie van rijkdom zou - indien niet gecontro-
leerd - zelfs de principes van meritocratie en democratie onder-
mijnen. Het zou het beginsel van gelijke rechten, vastgelegd in 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, 
kunnen ondermijnen”.8

De beginselen van solidariteit en 
wederkerigheid die samenlevingen binden, 
lopen meer kans te eroderen in buitensporig 
ongelijke samenlevingen.

Natuurbeheer en milieuproblematiek
Dan nu enkele gegevens over het tweede probleem, dat van 
beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen.
Door mensen teweeggebrachte mechanismen die op mondiaal 
niveau de natuurlijke leefomgeving vormgeven zijn bevolkings-
groei, met bijbehorende bronconsumptie, verandering en 
fragmentering van leefomgeving (habitat), energieproductie en 
consumptie en klimaatverandering. 
Door stapeling van directe interventies door mensen, die 
impact hebben op onze leefomgeving, zien we nu indirecte 
verschuivingen op mondiaal niveau in de levende natuur. 
Directe leefwereld-omvormende interventies zijn onder meer 
de omzetting van 43% van het landoppervlak van de aarde naar 
agrarische of stedelijke gebieden, die met veel van de overige 
gebieden zijn verbonden via netwerken van wegen en andere 
infrastructuur.9 
Als we inzoomen op de landbouw moeten we vaststellen dat 
deze de belangrijkste oorzaak is geweest van die negatieve  
impact en de grootste bijdrage levert aan de toegenomen 
milieu risico’s van het ‘tijdperk van de mens’ (antropoceen) 
waarin we nu leven.10 Op de grond levende gewervelde 
dierpopulaties namen tussen 1970 en 2010 af met 58 procent. 
Populaties van ongewervelde dieren vertonen een wereldwijde 
achteruitgang van ongeveer 45 procent in de afgelopen  
40 jaar. Soortgelijke dalingen zijn gedocumenteerd voor in 
zeeën levende soorten.11 

Voedselsystemen zijn nu de bron van 60% van het biodiversiteits-
verlies op het land, 24% van de uitstoot van broeikas gassen, 
33% van de bodemdegradatie en 61% van de uitputting van 
commerciële visbestanden.12 
Het verlies aan biodiversiteit in de landbouw zelf kan kort 
worden geïllustreerd met de volgende gegevens.13 
1. Meer dan 6000 plantensoorten zijn gekweekt voor voedsel.  
2. Minder dan 200 geven een significante bijdrage aan de  

Het onderwerp van deze lezing betrekt het begrip rentmeester-
schap op de mondiale samenleving. Deze mondiale context is 
een bewuste keuze, aangezien de agrifoodsector een mondiale 
sector is en uw hogeschool op vele terreinen internationaal 
actief is. 
Maar waarom is rentmeesterschap (opnieuw) een thema? Als 
in de samenleving een bepaalde term opkomt, doet zich op dat 
gebied meestal een probleem voor. Dit roept de vraag op: is in 
de mondiale samenleving sprake van problemen die te maken 
hebben met rentmeesterschap? Deze vraag stellen, is haar beant-
woorden, zoals u allemaal weet. Veel problemen zijn te noemen, 
maar ik beperk me tot wat mijns inziens twee hoofdproblemen 
zijn, die allebei met rentmeesterschap te maken hebben: 
1. armoede en ongelijkheid in bezit en welvaart;
2. milieuproblematiek.
Bij het tweede probleem reken ik ook problemen met  
betrekking tot biodiversiteit, de aantasting van de herstelkracht 
van de natuur (resilience) en de klimaatproblematiek.

In een hoopvol perspectief, zoals ik dat zie, doet zich de spanning 
van de hoofdtitel van deze lezing voor: concurreren of co-creëren.

Mondiale hoofdproblemen
Armoede en ongelijkheid
Omstreeks 800 miljoen mensen op deze wereld leven in 
extreme armoede.2 Dit zijn mensen die (in 2015) minder dan 
US$ 1,90 per dag (koopkracht pariteit)3 te besteden hebben.4 
Ongeveer de helft hiervan wordt wel ultra-arm genoemd.5 Dit 
is ‘een groep mensen die minder dan 80% van hun benodigde 
energie te eten krijgt, ondanks dat ze minimaal 80% van hun 
inkomen aan voedsel uitgeven’. Economisch worden ze gedefi-
nieerd als mensen die leven van minder dan US$ 0,50-0,70 per 
dag. Dit zijn de individuen en gezinnen die aan de rand van de 
samenleving leven, zo geïsoleerd en buitengesloten dat ze niet 
meedoen aan hulpprogramma’s van de overheid en de op de 
markt gebaseerde systemen als micro-financiering en micro-
krediet. Hun meeste tijd en energie gaat zitten in het zoeken 

naar voedsel, en het is maar zelden dat ze werk vinden of zelfs 
maar onbetrouwbaar onderdak.6 Het Chronic Poverty Research 
Centre7 definieert extreme armoede als “een combinatie van 
lage koopkracht, beperkte persoonlijke capaciteiten, mogelijk-
heden, een hoge mate van kwetsbaarheid en een gevoel van 
machteloosheid.” 

De allerarmsten ervaren meestal verschillende nadelen 
tegelijkertijd. Daardoor blijven ze vastzitten in de armoede en 
kunnen ze er niet uit ontsnappen, soms generaties lang niet. 
De allerarmsten zijn van veel voorzieningen verstoken, vooral 
op sleutelgebieden als gezondheid en onderwijs. Ze hebben 
geen materiële eigendommen en sociaal en politiek gezien 
verkeren ze aan de rand. Daarom hebben ze weinig in de melk 
te brokkelen in de economische, maatschappelijke en politieke 
domeinen. Ze zitten in een vicieuze cirkel van armoede.
Armoede heeft alles te maken met extreme ongelijkheid. 
Hierover ook enkele gegevens. Ik citeer uit een toespraak van 
mevrouw Lagarde van het International Monetary Fund (IMF) 
uit 2014.

“Het ergste van het leven in extreme armoede is de minachting.

Dat ze je behandelen als waardeloos.

Dat ze je bekijken met walging en angst.

En dat ze je zelfs behandelen als een vijand.

Wij en onze kinderen ervaren dit elke dag.

En het doet ons pijn.

Het vernedert ons.

En maakt ons angstig en beschaamd.”

Een moeder
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voedselproductie op mondiaal, regionaal of nationaal niveau.
3. Tweederde van de totale gewasproductie komt van slechts  

9 soorten.
4. Er bestaan nu nog 7 745 lokale rassen van landbouwhuis-

dieren.
5. Hiervan loopt 26% het risico van uitsterven.
6. De risicostatus van 67% is onbekend.
7. Van slechts 7% weten we dat ze niet in gevaar zijn.

Milieu en armoede
In deze weergave van majeure mondiale problemen wil ik  
nog wijzen op een heel belangrijk verband. Namelijk tussen 
achteruitgang van onze natuurlijk leefomgeving en econo-
mische ontwikkeling. 
In beleidsdiscussies in Nederland lijkt vaak een tegenstelling te 
bestaan tussen economie en milieu. Economische ontwikkeling 
gaat nu eenmaal gepaard met aantasting van het milieu en pas 
als er voldoende economische ontwikkeling en welvaart is, kan 
bescherming van het milieu betaald worden (zie cartoon). 

Onderzoek laat inderdaad zien dat er een positieve correlatie 
is tussen economische groei in landen (uitgedrukt in BNI per 
hoofd van de bevolking) en de ecologisch voetafdruk van  
de bevolking.14 
Toch is dat allerminst het hele verhaal. Zeker als we op  
mondiaal niveau kijken. Ik noem een aantal bevindingen over 
de relatie tussen milieu en armoede uit een expertrapport over 
deze materie.15 

Dit rapport noemt drie belangrijke redenen waarom eco-
systeemdiensten belangrijk zijn voor tegengaan van armoede.16 
1. 70% van de armen in de wereld woont op het platteland en 

is voor het levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk van 
biologische diversiteit. Biodiversiteit dient als een belang-
rijke bron van voedsel en inkomen voor huishoudens op het 
platteland.

2. Meer dan 3 miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud 
afhankelijk van biodiversiteit op zee en in kustgebieden, 
terwijl meer dan 1,6 miljard mensen, waaronder 1 miljard 
mensen die in armoede leven, afhankelijk zijn van bossen en 
niet-hout bosproducten.

3. Bossen zijn de thuisbasis van 80% van de resterende ter-
restrische biodiversiteit en bieden ook bescherming voor 
watervoorraden en verminderen het risico op rampen en 
erosie.

Hoewel erg beknopt en compact moge dit toch voldoende 
zijn om te onderbouwen dat economische ontwikkeling en 
ongelijk heid en de milieuproblematiek tot de grote mondiale 
problemen van onze tijd behoren. Het zijn problemen die  
vanouds werden verbonden met het begrip rentmeesterschap. 

Voordat we de vraag proberen te beantwoorden hoe we 
rentmeesterschap moeten invullen om aan deze problemen het 
hoofd te bieden, kijken we eerst naar achtergronden ervan op 
het niveau van levensbeschouwing en waarden. 

Achtergronden
Een belangrijke achtergrond ligt in de grote verandering  
die in onze cultuur heeft plaatsgevonden bij de overgang 
van de premoderne naar de moderne tijd (16e - 17e eeuw; 
wetenschappelijke revolutie, Verlichting).17 Deze verandering 
hield de omslag in van de verhouding tussen ‘betekenis’ en 
‘individueel bestaan’. In de premoderne cultuur, evenals in de 
meeste andere wereldculturen, leefde het besef dat betekenis 
en bestemming voorafgaan aan het individuele bestaan. Dit 
houdt in dat de mens ter wereld komt in een werkelijkheid die 
betekenis heeft, een gegeven betekenis, die werd ontleend aan 
een godsdienst of een wereldbeschouwing. Individuele mensen 
en samenlevingen moeten nog wel die betekenis ontdekken en 
daaraan vormgeven in hun persoonlijke en culturele bestaan. 
De verhouding die ontstond in de overgang naar de moderni-
teit is dat het bestaan van de individuele mens en menselijke 
gemeenschappen voorafgaat aan de betekenis van de dingen 
en het leven. Dit houdt in dat de mens zelf en ieder individu 
weer opnieuw betekenis moet geven, moet creëren, niet alleen 
aan het eigen bestaan, maar aan heel de wereld waarin de mens 
leeft. De werkelijkheid bestaat in deze visie immers uit op  
zichzelf betekenisloze voorwerpen in een ‘toevallige’ ordening. 

Pas door het gebruik en het nut voor de mens krijgen de werke-
lijkheid en de dingen betekenis en geeft de mens betekenis aan 
zijn eigen leven. Dit resulteerde in een streven de werkelijkheid 
te beheersen en het eigen bestaan zo goed mogelijk veilig te 
stellen met wetenschap en techniek. Materiële welvaart en 
daarmee verbonden economische groei gingen behoren tot de 
allerbelangrijkste waarden en kregen ideologische trekken.18

Materiële welvaart en daarmee verbonden 
economische groei gingen behoren tot 
de allerbelangrijkste waarden en kregen 
ideologische trekken.

Kort door de bocht geformuleerd, kunnen we stellen dat onze 
cultuur gestempeld wordt door de volgende idealen, die trek-
ken van idolen hebben gekregen. Dit zijn het beheersingsideaal,  
het persoonlijkheidsideaal en het natuurideaal. In afbeelding 1 
zet ik ze op een rij met de bijbehorende waarden.

Kortom, de geestelijk-historische achtergrond van onze cultuur 
heeft een sterk concentratie meegebracht op wetenschappelijk-

ideaal / idool daarmee verbonden waarden relatie met Triple P duurzaamheid

Beheersingsideaal ‘goede leven’, welvaart, economische groei, 
comfort, ecosysteemdiensten.

verabsolutering van profit, prosperity, 
economische duurzaamheid

Persoonlijkheidsideaal vrijheid, ontplooiing, autonomie, participatie, 
beleving, ondernemerschap

verabsolutering van person, sociale duurzaam-
heid

Natuurideaal natuurwaarden: biodiversiteit, ecologische 
evenwichten, ecosystemen e.d.

Verabsolutering van planet, ecologische 
duurzaamheid

Afbeelding 1. Cultuuridealen, bijbehorende waarden en relatie met Triple P duurzaamheid

(bron: Pinterest)
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technische beheersing van de werkelijkheid en het leven, met 
het oog op het veilig stellen van wat als het ‘goede leven’ werd 
ervaren. Dit heeft geleid tot enorme technische mogelijk-
heden en economische ontplooiing die veel goeds hebben 
gebracht voor veel mensen. De keerzijde is, naast een verlies 
aan zin ervaringen en daarmee gepaard gaande geestelijke en 
psychische problematiek,19 ook een zodanige aantasting van de 
natuurlijke basis van ons bestaan dat het leven van een groot 
deel van de mensheid op het spel staat.20 

Rentmeesterschap is eenzijdig financieel-economisch inge-
vuld en gericht geweest op de korte termijn, terwijl zelfs in de 
Wikipedia-toelichting van het begrip staat dat een rentmeester 
zijn beheer richt op de langere termijn. 
Deels als een reactie en noodzakelijke correctie hierop en deels 
vanuit religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen is de 
laatste decennia opnieuw een natuurideaal opgekomen. 

Maar wanneer dit ideaal verabsoluteerd wordt ontstaat  
opnieuw een dreiging voor mensen.21 

Laten we in dit verband nog eens kijken naar het begrip 
rentmeesterschap. Elk van de drie idealen is verbonden met 
waarden. Wat zijn waarden? Een korte omschrijving die nu vol-
doet is: iets dat we met recht en reden goed achten, waarderen.  
Waarden vinden weerklank in onze ervaring, we ervaren iets 
als goed. Waarden brengen ons in beweging: we doen ons best 
om gezond te blijven of te worden. We werken aan relaties die 
we belangrijk vinden, etc. Tegelijkertijd is een waarde meer dan 
alleen een subjectieve beleving. Een waarde is ook een kenmerk 
van de werkelijkheid. Op een bepaalde manier ‘bestaat’ een 
waarde. Rechtvaardigheid is niet alleen een aanduiding van een 
ervaring, maar is ook stand van zaken – hoezeer de precieze 
invulling ook afhankelijk is van de context. 

Kijken we nu naar de waarden die met de drie idealen zijn 
verbonden dan gaat het daarin om zaken die we algemeen posi-
tief beoordelen. Welvaart, comfort, economische groei zijn, 
in principe, positieve zaken. Datzelfde geldt voor de waarden 
verbonden met het persoonlijkheidsideaal en het natuurideaal. 
Maar wanneer een van deze typen van waarden tot hoogste 
waarde en doel van het leven en de samenleving worden dan 
ontstaat verstoring, zoals we zagen. Rentmeesterschap kan dan 
ook niet eenzijdig verbonden worden met een van de idealen 
en bijbehorende waarden. Een goede invulling van rentmees-
terschap is mijn inziens de integratie van de drie typen van 
waarden. Dus rentmeesterschap hoort bij ‘sustainablity’ in 
afbeelding 2.

Hier past de term die door een Studiegroep van de Zweedse 
Academie van Wetenschappen wordt voorgesteld als centrale 
waarde in openbaar bestuur, planetair rentmeesterschap.24 
Nu de mensheid door haar handelen de vitaliteit van de aarde 
en het welzijn van alles wat erop leeft zo ernstig beïnvloedt, 
lijkt mij dat een zinnig voorstel.
Een rentmeester is niet de eigenaar, maar moet werken binnen 
de kaders die de eigenaar geeft. Een rentmeester moet verant-

woording afleggen voor zijn beheer aan de eigenaar. 
In het Christendom, maar ook in het Jodendom en de Islam, 
wordt God de Schepper gezien als de eigenaar wiens aanwijzingen 
we moeten volgen en aan wie we verantwoording schuldig zijn. 
Wie niet godsdienstig is, zou toekomstige generaties kunnen 
zien als de instantie tegenover wie we ons moeten verantwoor-
den (al ligt dat filosofisch ingewikkeld). 

Waardeketens
Het voorstel dat rentmeesterschap de drie invalshoeken 
(Triple P) moet integreren, roept de vraag op hoe dat er  
concreet uit gaat zien. Ik kan er nu slechts kort op ingaan.  
Een belangrijke aanpak is de waardeketenbenadering. 

Wat zijn waardeketens? 
Een waardeketen is een reeks van processen die een product of 
dienst ondergaat en waarin iedere stap waarde aan het product 
of de dienst toevoegt tot de eindafnemer deze koopt (zie 
afbeelding 3). Afbeelding 3 geeft een beeld van het voedsel-
systeem met de waardeketen zelf in het midden: landbouw-
productie – transport, opslag en verwerking – distributie, 
vermarkting en retail – consumptie in huishouden.

Elke stap in de keten bouwt voort op de vorige stappen en 
draagt bij aan het totale product of dienst.26 Een waardeketen  
is dus een economisch proces waarin iets meer waarde krijgt 
voor gebruikers. Het gaat dus om een vorm van waarde-
realisatie. Daarmee zijn we direct al een kern van de economie 
op het spoor. In economie gaat het niet om productie of handel 
alleen met het oog op financieel gewin.
In de christelijke filosofie is door diverse geleerden, onder 
meer Bob Goudzwaard, nagedacht over het eigenlijke van de 
economie. Ik sla de discussie over en geef weer waar collega’s 
en ik op uitkomen. 
Als kenmerkend voor het economische handelen zien wij het 
gericht zijn op het mensen (huishoudens) voorzien van  
goederen en diensten door productie en handel. Die activi-
teiten omvatten efficiënt beheer van middelen (de productie-

factoren en organisatie van de handel). Als kernwaarde stellen 
wij voor ‘efficiënte voorziening’. In de economie gaat het erom 
mensen te voorzien van dingen waar ze waarde aan hechten. 
Met die activiteiten moet geld verdiend worden anders kunnen 
ze niet voortgezet worden. In een waardeketen voegen allerlei 
(groepen van) mensen waarde toe aan iets waarvoor mensen  
of organisaties willen betalen. 

Rentmeesterschap volgens Triple P als hierboven uitgelegd 
vraagt erom dat de waardeketens op een bepaalde manier 
worden ingericht. 
Op twee principes van inrichting wil ik kort ingaan.

1. Rentmeesterschap in waardeketens betekent ten eerste 
dat de waarde die in iedere stap wordt toegevoegd ook 
evenredig wordt beloond! In de praktijk houdt dit in dat de 
primaire producent, de boer, een redelijke prijs krijgt. Dat 
is nu vaak niet het geval. Door hun marktmacht kunnen de 
grote spelers in het veld, transnationale corporaties die in 
afbeelding 3 het ‘produced capital’ vertegenwoordigen, de 
grootste financiële beloning voor hun bijdrage incasseren. 
Veel armoede in de ontwikkelingslanden heeft te maken met 
de grote druk op prijzen van voedsel in de rijkere landen en 
het gebrek aan marktmacht van boeren.  
Ik geef een citaat dat de deplorabele toestand van het over-
heersende voedselsysteem kernachtig weergeeft – ook al zijn 
de scheuren in het systeem inmiddels wat groter en hebben 
kleine, alternatieve voedselsystemen aan volume en betekenis 
gewonnen.  
 
“Het Neoliberalisme heeft een onhoudbaar voedselsysteem 
opgeleverd, dat ontoereikend zou kunnen blijken om toekom-
stige generaties te voeden. Ondanks de gestage stijgingen van 
de voedselprijzen, de verslechtering van de natuurlijke hulp-
bronnen, het verlies van veerkracht van landbouwsystemen 
en verstoringen als gevolg van klimaatverandering, blijven 
internationale organen en nationale regeringen neoliberaal 
beleid voorstellen. Privatisering en deregulering worden 
doorgegeven als bolwerken van vrijheid en efficiëntie, terwijl 
ze het systeem overlaten aan de macht van bedrijven en trans-

Afbeelding 2. Triple P duurzaamheid in drie Venn cirkels. Duurzaamheid en 

manifestatie van rentmeesterschap is waar de drie elkaar overlappen. 

(bron: Silvius & Schipper, (2015).23 
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nationale financiële elites. Dit alles wordt mogelijk gemaakt 
niet alleen door de macht van organisaties met gevestigde 
belangen, maar ook door het onverminderde vertrouwen 
van de meerderheid van de academici en bureaucraten in de 
reguliere economie.28 “

De samenwerking in de keten moet dus minder op macht 
gebaseerd zijn en meer op de duurzaamheid en de kwaliteit van 
de waardecreatie in de keten.29 

2. Het creëren van ‘shared value’, gedeelde waarden. Hierbij 
gaat het delen niet over verdelen van beloning voor waarde-
toevoeging maar om het delen van waarde-toevoeging over 

economische en sociale waarde. In een economische setting 
gaat het bij ‘shared value’ om het creëren van economische 
én sociale waarde. Het zou daarom misschien meer voor 
de hand liggen om in plaats van over gedeelde waarde te 
spreken over dubbele waarde. De economische activiteiten 
worden niet eenzijdig gericht op toename van de aandeel-
houderswaarde. Ze richten zich op het doelmatig voorzien 
in menselijke behoeften en tegelijkertijd het realiseren van 
waarden die liggen op het sociale vlak, waartoe in dit ver-
band ook behoud van natuur en biodiversiteit behoren.  
De hoogste regel in de economie is niet langer concurreren 
– al blijft er een concurrentie – element bestaan. Het gaat in 
een keten erom gezamenlijk optimaal waarde te co-creëren. 

 Het gaat in een keten erom gezamenlijk 
optimaal waarde te co-creëren.

 Bijvoorbeeld, de kosten van milieuvervuiling van een bepaald 
productieproces worden dan niet meer afgewenteld op de 
samenleving of op toekomstige generaties, maar worden 
geïntegreerd in het proces en verrekend in de prijs van het 
product. Belangrijke auteurs op dit gebied, Michael E. Porter 
en Mark. R. Kramer, beargumenteren dat de samenleving als 
geheel daar beter mee af is en vaak de betreffende bedrijven 
ook. Als de medewerkers gezond en gemotiveerd blijven en 
bijscholing ontvangen, is dat voor arbeidskosten en de be-
drijfscontinuïteit op langere termijn ook gunstig.30 Porter en 
Kramer bespreken regelgeving die de economie richting cre-
atie van dubbele waarde stuurt en geven diverse voorbeel-
den van het profijtelijke karakter ervan, voor de betreffende 
gemeenschap, maar ook voor bedrijven. Koert Jansen zal in 
zijn reflectie op mijn lezing hier nader op ingaan.31 

Ik wil proberen deze benadering nog iets algemener aan de 
orde te stellen. In hun studie naar nieuwe businessmodellen 
presenteren Jonker e.a. een interessant schema waarin ze de 
kernelementen van een nieuw model weergeven.32 

Ze onderscheiden de volgende basiselementen (zie afbeelding 4):
1. Een basislogica, betreft vooral de waarden en uitgangs-

punten die partijen met elkaar delen.
2. Strategische keuzes die gemaakt worden, waar gaan we 

welke waarde creëren voor welke groep mensen, en hoe?
3. Het ontwikkelen en onderhouden van een waarde-netwerk 

van de diverse stakeholders die bijdragen aan de beoogde 
waardecreatie.

4. Coöperatief organiseren, dus fundamenteel samenwerken 
binnen een bepaald netwerk.

Deze punten vormen de bouwstenen voor wederkerige en 
gezamenlijke waardecreatie. Organisatie van de waardeketens 
op basis van deze principes brengt met zich mee dat de keten 
als geheel een verdienmodel moet hebben, waarin de verdien-
sten bereikt worden door het netwerk als geheel en tussen de 

partijen verdeeld worden. Tegelijkertijd vormen deze principes 
een barrière voor toetreding van eventuele concurrerende 
netwerken. Doelmatigheid van de productie en ondernemer-
schap blijven dus belangrijke waarden. Maar de creativiteit 
van mensen richt zich niet meer eenzijdig op financieel gewin 
ten koste van de concurrent maar op co-creatie van waarden 
waarmee het leven van groepen van mensen verrijkt wordt. 

Uiteraard is er veel meer over te zeggen en blijven veel vragen 
bestaan. Toverformules voor de oplossing van de grote uitda-
gingen van onze tijd zijn er niet. Toch meen ik dat op deze wijze 
het omvattende begrip van rentmeesterschap gestalte kan 
krijgen en op vruchtbare wijze gewerkt kan worden aan een 
rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.
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(Bron: Jan Jonker, et al, 2012)
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Uitdagingen 
Aan het einde van deze Life Lezing wil ik dit algemene pleidooi 
voor rentmeesterschap toespitsen in enkele meer specifieke uit-
dagingen voor de agrarische sector en voor Aeres Hogeschool 
Dronten.

Wat betreft de agrarische sector moeten we vaststellen dat 
de processen van rationalisering, specialisering, intensivering 
en schaalvergroting, die zich sinds de Tweede Wereldoorlog 
hebben voorgedaan, hun doel voorbij geschoten zijn.33 Deze 
ontwikkeling was in hoge mate gericht op economische 
doelmatigheid in een smalle zin en ging gepaard met afwente-
ling van kosten en nadelige effecten in sociaal en ecologisch 
opzicht. Deze kosten en effecten zijn zo groot geworden dat 
doorgaan op deze weg, zelfs met ‘correcties’ waaraan al volop 
wordt gewerkt, niet meer rationeel is. Niet slechts een cor-
rectie maar een ander paradigma is noodzakelijk. Daarin zal 
het kringloop-denken met sterke(re) inbedding van landbouw 
in ecologische en sociale contexten centraal moeten staan. 
Landbouw zal enerzijds meer regionaliseren terwijl anderzijds 
internationale waardeketens zullen blijven bestaan die recht-
vaardig en duurzaam ingericht moeten worden. 
Rentmeesterschap in Triple P zin voor alle sleutelactoren is 
minimaal nodig om in die richting te gaan bewegen. Eigenlijk 
moet aan de Triple P nog een vierde P worden toegevoegd. De 
P van pneuma, geest. Hiermee bedoel ik de spirituele inspiratie 
die in staat is de ideologie van eenzijdige economische groei en 
materiële welvaart te doorbreken.

Hier ligt mijns inziens ook een taak voor Aeres Hogeschool 
Dronten. De vorming van studenten moet niet eenzijdig liggen 
op kennis en vaardigheden, maar ook op attitude. Attitude 
wortelt altijd in een levensbeschouwelijke inspiratie. Vorming 
houdt ook in dat studenten geholpen worden hun inspiratie te 
verwoorden en vruchtbaar te maken voor hun professionele 
praktijken.34 

Vorming houdt ook in dat studenten geholpen 
worden hun inspiratie te verwoorden en 
vruchtbaar te maken voor hun professionele 
praktijken

Bij de onderzoekslijn Wijsheid van Aeres Hogeschool Wage-
ningen zie ik hier heel goede aanknopingspunten. Maar die 
benadering zou ook in het onderwijs en andere onderzoeksacti-
viteiten moeten doorwerken. Een mooie uitdaging voor de hele 
hogeschool om bij studenten en medewerkers de hele mens aan 
te spreken met respect voor ieders eigenheid!
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Prof. dr. ir. Henk Jochemsen is emeritus bijzonder-hoogleraar christelijke filosofie van 
Wageningen University & Research. Daarvoor was hij onder meer lector ethiek bij 
Christelijke Hogeschool Ede. Ook was Jochemsen directeur van Prisma, een vereniging 
van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking.

De klassieke waarde van rentmeesterschap moet volgens Jochemsen niet slechts 
financieel-economisch worden verstaan, maar dient ook sociale en ecologische ver-
antwoordelijkheid in te houden. In plaats van marktsturing moeten we volgens hem 
naar ‘samen-sturing’. In een proces van co-creatie dienen betrokken partijen een duur-
zame en rechtvaardige organisatie van de voedselproductie en de voedselzekerheid 
voor alle mensen na te streven.

Corrigeren van het huidige economische model is volgens Jochemsen niet voldoende.  
Er moet een ander paradigma komen. Rentmeesterschap in Triple P zin voor alle 
sleutelactoren is minimaal nodig om in die richting te gaan bewegen. Verder moet aan 
de Triple P nog een vierde P worden toegevoegd. De P van pneuma, geest. Hiermee 
bedoelt Jochemsen de spirituele inspiratie die in staat is de ideologie van eenzijdige 
economische groei en materiele welvaart te doorbreken.

Hier ligt volgens Jochemsen ook een taak voor Aeres Hogeschool Dronten. De vorming 
van studenten houdt in dat studenten geholpen worden hun inspiratie te verwoorden 
en vruchtbaar te maken voor hun professionele praktijken.
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