
“De managerscultuur met name bij

overheidsorganisaties en woningcor-

poraties, vind ik verschrikkelijk. Het

gaat er om wat mensen met mensen

doen, meer niet. We gaan kapot aan

het ontbreken van people’s manage-

ment, terwijl juist omgaan met men-

sen prachtig en leerzaam is.”

Tjalling van Eysinga spreekt zich

graag uit. Met afwisselend ’n licht

olijke twinkeling of serieuze blik kijkt

hij z’n gesprekspartner recht aan,

luistert en spreekt. Interesse tonen in

de ander, vragen stellend kom je tot

elkaar. De tuin van ‘t kantoor op

landgoed Epema State is er een

geliefde plek voor. “Begin jaren tach-

tig werd ik naar huis geroepen om

een bijdrage te leveren aan het land-

goed in St Nicolaasga. Ik zag het als

een kans, ik heb het gedaan om het

te behouden. Daar heb ik geleerd

wat het is om rentmeester te zijn, om

te beheren. Mijn studie rechten is me

zeer goed van pas gekomen. Een

goede relatie van toen zei het al,

rentmeesterschap vraagt om juristen,

alles  heeft met ’t recht te maken.

Later heb ik dat ook als eis gesteld

aan mijn compagnons; pas als je je

rechtenstudie ook gedaan hebt,

treedt je toe tot de maatschap van

rentmeesters en juristen.”

“Het eerste wat ik aanschafte toen ik

op het landgoed in St.Niek aan de

slag ging, was een trekker. Mijn

vader was dominee, een denker. Ik

ben meer een doener, een uitvoerder

en besefte dat de factor arbeid

wezenlijk is. Je doet het zelf of je

richt het slim in, dat zijn de beste

manieren. Het is belangrijk voor

elkaar klaar te staan, respect af te

dwingen en te ageren. Gaandeweg

heb ik stappen gezet met het beheer

op de eigen landgoederen en daarna

ben ik het voor anderen gaan doen.

Pas halverwege negentig met Oostra

er bij is die sneeuwbal sneller gaan

rollen en met Bruinsma er bij is ‘t

compleet.”

“Als je fouten maakt, moet je die

erkennen en herstellen. Dat heb ik ze

op kantoor geleerd, zo doe je dat. Er

is al heel veel wantrouwen in de

maatschappij, dus als je iets wil

bereiken, moet je zorgen dat je als

eerste je werk goed doet. Beheer is

een mooi vak, je krijgt stukje bij bee-

tje met iedere lap grond die je in

beheer krijgt inzicht en overzicht hoe

het werkt en leer je om te gaan met

belangen. Het is een uitdaging om

aan de pachters uit te leggen waar-

om een pacht moet blijven binnenko-

men, waarvoor het dient, namelijk

het doel van de instelling. Beheer

betekent continuïteit en know how

en van daaruit kun je nieuwe activi-

teiten ontwikkelen.”

Tjalling van Eysinga staart over de

tuin van Epema State, dat als sinds

de zeventiende eeuw familiebezit is.

Rentmeesterschap in de praktijk:

kennis, overzicht, continuïteit en de

bereidheid te leren van elkaar. 

“Als je fouten maakt moet
je niet mekkeren”

“Het leven bestaat uit wat de

ene mens de andere leert, wat

de een met de ander doet. We

zijn een klein kantoor, je weet

wat je samen doet en kunt.”

Tjalling van Eysinga 

VAN EYSINGA & OOSTRA C.S.

Het is Edwin Wierda ten voeten uit,

zeggen waar het op staat. Heldere

analyses, inzicht en kennis: voor de

vermogensbeheerders van Wierda en

Partners in Assen is focus de basis

van hun visie.   

“Het nadeel van al die transparantie

en internet is dat er een enorme hoe-

veelheid data en kennis beschikbaar

is. Mensen verslikken zich er snel in,

terwijl je juist moet hoofdzaken van

bijzaken moet weten te scheiden. Het

gaat niet om de hoeveelheid informa-

tie, maar om de juiste informatie.”

Kennis overdragen en delen is niet

voorbehouden aan het eigen team.

Ook dit najaar organiseert Wierda

met historicus Arend Jan Boekestijn

een seminar in Heerenveen om

wereldwijde bewegingen en trends te

duiden en te vertellen hoe je daar op

inspeelt. 

Waar staat de wereld eigenlijk? “In

2008 stonden we met de rug tegen

de muur, we zijn net een beetje bij-

gekomen. Als je het mij vraagt wordt

er wereldwijd gestuurd op inflatie. Na

de Verenigde Staten wordt nu ook in

Europa de rente laag gehouden en

een enorme hoeveelheid geld in de

economie gepompt om de zaak een

beetje vooruit te helpen en de grote

verschillen in rijkdom op te heffen.

Ieder werelddeel zoekt op dit

moment naar de beste manier om

zichzelf te helpen, kijk naar wat er in

China gebeurt en hoe wij daarop rea-

geren. We schreeuwen moord en

brand omdat zij hun munt devalue-

ren, maar wat doen we zelf..?”

“Focus je op de grote lijnen. Er ver-

andert veel, kijk naar wat er veran-

dert. Klassieke grote bedrijven staan

onder druk, kijk naar KLM of

Koninklijke Olie. Het meeste geld ver-

dien je al als een economie in een

andere cyclus terechtkomt. In anti-

cyclisch beleggen liggen kansen die

je kunt benutten als je weet wat er

speelt. Welke bedrijven binnen een

herstellende economie profiteren op

welk moment? Niet voor niets nemen

Pon en Egeria delen Imtech over. Ze

handelen snel en scherp vanuit gede-

gen kennis.”

IS en het vluchtelingenvraagstuk

hebben grote maatschappelijke

invloed, hoe kijk je daar naar?

“Natuurlijk hou je er rekening mee,

het zit in m’n achterhoofd omdat het

enorme impact heeft. Het raakt aan

vertrouwen en veroorzaakt angst.

Tegelijk moet je je juist blijven con-

centreren, want je het zijn bewegin-

gen waar je zelf geen invloed op

hebt. Bovendien zijn mensen steeds

meer gericht op de korte termijn, we

springen van hype naar hype, dus

het is veel lastiger om koers te bepa-

len. Diversiteit en spreiding van risi-

co’s loont, maar te veel spreiding

brengt je weinig. Als je met te veel

zaken rekening wilt houden, levert

het je uiteindelijk niets op. Als je wilt

winnen, moet je keuzes maken.”

“Als je met alles rekening
houdt, win je nooit” 

“Wat gebeurt  er als straks
de obligatierente stijgt?
Natuurlijk hebben mensen
die in obligaties zitten daar
jaren aan verdiend, maar de
banken ‘vergeten’ te vertel-
len dat daar binnenkort een
einde aan komt.” 

Edwin Wierda

WIERDA & PARTNERS

“Het gaat niet om de hoeveel-
heid informatie, maar om de

juiste informatie”

Perspectief Perspectief is een journalistiek commerciële rubriek waarin wij maandelijks ondernemers en
bestuurders vragen naar hun visie. Welke bewegingen constateren zij binnen hun 
organisatie, branche en regio? In welk perspectief staan deze ontwikkelingen -op 
economisch en maatschappelijk vlak- in relatie tot landelijke en globale ontwikkelingen? 
Hoe anticiperen zij hier op? Of zijn juist zij trendsettend?

Voor meer info: Andries Jacké of Siebrand Osinga 0512 - 54 17 07. Tekst en Fotografie: Niek Donker. 

“Beheer betekent continuïteit
en know how en van daaruit kun

je nieuwe activiteiten 
ontwikkelen.””


