
Persoonlijk

Familie

Ik ben getrouwd met Hettie en heb een zoon Arno (28). 

Werk

Ik werk al vanaf mijn zeventiende bij argrarische bedrijven, eerst 

in de kost bij een loonwerker in de buurt. Daarna op de boerderij 

van mijn vader, wat nu van mij is. Het is echt een familiebedrijf 

waar we trots op zijn. We willen nu een gedeelte van ons land 

met nieuwe stallen gaan gebruiken om ook loondiensten te 

gaan aanbieden. Daarvoor is uitbreiding nodig. We hebben een 

goede naam bij de boeren in de buurt en we willen die naam 

graag behouden. Je ziet de markt toch veranderen.

Netwerk

Alle boeren in de buurt kennen ons en wij komen eigenlijk bij 

hen allemaal over de vloer. Ze helpen me als ik een keer een 

milieumeldingen of subsidieaanvraag moet doen: daar zijn 

ze toch wat bekwamer in dan ik. Maar zo’n grote aanvraag als 

nu, voor de uitbreiding naar loondiensten, heb ik nooit eerder 

gedaan.

Diensten die ik gebruikIk en de overheid

Ik & de overheid

Ik vind het wel goed dat er wat regels zijn, anders doet iedereen 

ook maar wat. Maar je dan moet wel weten welke regels er zijn. 

Want dat vind ik soms wel ingewikkeld hoor, hoe je daar nou 

weer achter moet komen, wat je allemaal nodig hebt. En zeker 

in het buitengebied vraag ik me weleens af waarom ik voor alles 

een vergunning nodig heb. Er moet ook ruimte zijn om je eigen 

erf in te richten. Dan zeggen ze dat die schuur daar niet mag 

staan, maar ik zie hier nooit iemand van de gemeente. Niemand 

heeft er toch last van?

Hoe ik omga met problemen

Ik houd van aanpakken. Als een probleem zelf op te lossen is, 

dan doe ik dat ook wel meteen. Vaak win ik advies in bij de 

boeren waarmee ik werk over de wat ingewikkeldere zaken. Ik 

ben bijvoorbeeld niet zo goed met het internet. Maar dat vind 

mijn zoon Arno juist weer leuk, dus die helpt dan een beetje.

Ik heb eigenlijk maar êên 

website die ik echt veel 

gebruik: Agri Holland. Ik vind 

er echt alle informatie die ik 

nodig heb over mijn sector; 

nieuws & ontwikkelingen, 

actuele prijzen & subsidies. 

Ook kan ik me inschrijven 

voor informatieavonden of 

cursussen.

Mijn zoon heeft vorig jaar 

Buienradar op mijn mobiele 

telefoon gezet. Dat is wel 

een uitkomst voor ons werk. 

Afhankelijk van het weer 

plannen we meteen onze 

dagtaken in.

Ik moet er wel aan wennen 

dat ik mijn persoonlijke 

belastingaangifte nu op de 

computer moet doen. Maar nu 

ik het een paar keer gedaan 

heb is het wel fijn. Vooral dat ze 

alle relevante informatie over 

je bedrijf al bij elkaar hebben 

gezocht. 

Ik hou eigenlijk niet zo van 

mailen. Ik bel liever iemand of 

ik ga even langs. Maar je merkt 

toch dat je tegenwoordig soms 

een e-mailadres nodig hebt 

voor het doen van bestellingen 

en zo. En ach, het is eigenlijk 

ook best snel.

Jan Voskamp, 54 jr

Jan: de resultaatgerichte aanpakker

Ik ben eigenaar van het bedrijf, 

dan moet je de dingen op een rijtje 

hebben. Maar het liefst ben ik 

zelf op het land. Daar doe je het 

voor! 

Dit is onze boerderij. Ik run het 
samen met mijn zoon Arno, hij 
neemt het als ik met pensioen 
ga van me over.
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neemt het als ik met pensioe
me over.

Als er iets geregeld moet 

worden zoals snel een 

reparatie uitvoeren zodat 

een machine weer ingezet 

kan worden, dan regel ik 

dat meteen.

Over een jaar of 10 neemt mijn zoon het 
bedrijf van ons over. Je wilt je bedrijf 

dan toch toekomst klaar hebben 
zeg maar. Daarom zijn we bezig met 
een uitbreiding van de stallen om ook 

loondiensten te kunnen gaan aanbieden.
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Jan: empathiekaart

“Toen zei ik van: ‘kom 

dan langs’. Dan spreekt 

het voor hen ook veel 

meer aan, wat de 

plannen zijn en waarom 

je dat wilt.“

“Ik zit er wel 

bovenop, juist 

omdat het niet 

helemaal vanzelf 

gaat.“

“Ik zeg ook: ’vrij uitzicht 

is niet te koop.’ Dan moet 

je heel veel geld hebben 

en al het land om je heen 

kopen, maar in Nederland 

is dat gewoon niet zo.”

“Die boer die komt hier 

dan later wonen en zegt: 

‘ik kom tussen campings 

in.’ Dan zeg ik: ‘Dat had 

je van te voren kunnen 

weten.’ ”

“Die bouwtekenaar is een 

beste man, maar het is niet 

de snelste. Het lag nog 

steeds op zijn bureau. Toen 

ben ik er zelf maar achteraan 

gegaan.”

“Dan komt er een nieuwe 

contactpersoon en kun je 

het hele verhaal nog een 

keer doen, dat vond ik nou 

echt heel vervelend.“

“Dus die gemeenteraad had 

zoiets van: ‘als jullie eruit 

zijn dan gaan wij akkoord’, 

terwijl ze niet kijken naar 

het plan, vind ik. Daar baal 

ik gewoon van.”

“Zelf kijk je naar wat 

praktisch is en zij kijken 

naar wat er mooi uitziet op 

luchtfoto’s. Ik heb ze nog 

nooit hier gezien. Ik wil toch 

zoveel mogelijk gebruik van 

mijn land maken.“

“En dan denk ik, het is 

een hele impuls voor 

de omgeving. Maar 

dat wordt op de één 

of andere manier niet 

gezien.”

“Je wilt je melk zelf 

verwerken om een 

eindproduct op de 

markt te zetten zodat je 

in de toekomst sterker 

staat.”

“Het bleek dat de woonunit 

hier illegaal staat. We 

dachten als mantelzorger 

mag je het hier vast wel 

neerzetten. De boer kan niet 

alleen bedrijf voeren.“

“Je moet een sloot 

dempen en dan blijkt de 

grond ook nog eens niet 

van jou te zijn. Maar qua 

looplijnen is het toch 

beter.“

“Ik hoor ondernemers die 

zeggen: ’ik ga wel naar 

Duitsland; daar ga je aan tafel 

zitten en in veertien dagen 

heb je een vergunning.’ “

“En dan zeggen ze bij de 

gemeente van: ‘nee die 

werkt hier niet meer.’ 

Als je dat dan vier keer 

meemaakt dan is het niet 

leuk hoor. “

Bedrijf incidenteel: De resultaatgerichte aanpakker



Jan: huidige klantreis

Fasering

Positief

Neutraal

Negatief

Kansen zoeken Business plan Verdieping Voorbereiding Aanvraag Volledigheidscheck Aanvulling

Ik zie oplossingen

Ik heb te maken met 

een veranderende 

markt
Ik vind op gemeentelijke 

website geen informatie 

over potentie ruimtelijke 

omgeving Ik moet wijs worden 

uit veel en ongestruc-

tureerde informatie

Ik moet hoge 

kosten maken 

voor onderzoeken

Het is te 

ingewikkeld 

voor mij
Het is voor mij 

onzeker of de alles nu 

echt compleet is

Het is onduidelijk 

wat ik precies 

moet aanvullen

Ik moet extra 

kosten maken

Ik vind het 

lobbyen en 

praten tijdrovend

Het is mij 

onduidelijk welke 

vergunning nodig is

Ik heb een passende 

oplossing gevonden

Ik ben blij omdat ik een 

sluitende case heb voor de 

realisatie van mijn initiatief

Mijn kennis is niet 

toereikend om dit goed te 

regelen, al wil ik dat graag. 

Ik ben blij dat ik een expert 

vind die kan helpen.

Ik ben blij dat de aanvraag is 

ingediend.

De aanvraag is bijna 

ontvankelijk, daar ben ik wel 

content mee. Helaas moet ik 

nog wel wat aanvullen.

Bedrijf incidenteel: de resultaatgerichte aanpakker

Over een jaar of 10 

neemt mijn zoon het 

bedrijf van ons over. Je 

wilt je bedrijf dan toch 

toekomst klaar hebben 

zeg maar. Daarom 

zijn we bezig met een 

uitbreiding van de stallen 

om ook loondiensten te 

kunnen gaan aanbieden. JanJanJan

Moment van

de waarheid

Uitleg

fasering

Mijn bedrijf en de markt 

veranderen constant. Ik 

ga actief op zoek naar 

kansen om mijn bedrijf 

uit te breiden.

Onderzoek doen en het 

concreet maken van 

mijn uitbreidingsplan.

Verdiepen in 

alle benodigde 

vergunningen en 

documenten voor de 

aanvraag. Documenten 

opvragen en beslissen 

om door te gaan.

Expert zoeken die 

kan helpen, praten 

met concullega’s en 

onderzoeken laten doen.

Ik kan de aanvraag 

indienen en dan een 

ontvangstbevestiging 

ontvangen.

Wachten en uitslag 

van ontvankelijkheid 

ontvangen.

Ik hoor dat een 

aanvulling nodig is en 

ga overleggen met 

gemeente. Daarna ga ik 

informatie verzamelen 

en extra documenten 

laten maken. De 

aanvulling wordt 

ingediend.

Ik word prima 

geholpen als ik 

de gemeente bel 

met een vraag.

Fasering

Positief

Neutraal

Negatief

Jan: huidige klantreis

Afwachting Koerswijziging Besluit BezwaarBetaling Realisatie Gebruik

Proces is 

voor mij een 

black box

Ik haal de 

projectdeadline niet 

door vertraging

Ik vind het 

besluit moeilijk 

geschreven

Ik moet hoge 

kosten maken

Anderen zien 

de toegevoegde 

waarde van mijn 

initiatief niet

Ik moet nog 

meer concessies 

doen aan mijn 

eigen plan

De gemeente 

behandelt mij 

alsof ik de wet 

heb overtreden

Ik verlies 

controle over 

het proces
Ik kom er pas heel laat 

achter dat er nog meer 

vergunningen nodig zijn, 

namelijk van het waterschap

Ik moet bij elk 

contactmoment  met 

de overheid opnieuw 

de situatie uitleggen

Gematigd blij met het 

besluit. Ik mag gaan 

realiseren, maar er zitten 

voorwaarden aan.

Nu de betaling gedaan is, is 

het proces echt afgelopen.

Ik was niet blij met het 

proces, maar ben nu wel blij 

dat het resultaat behaald 

is en ik alles in gebruik kan 

nemen. Daarom tijdens deze 

fase een tamelijk positieve 

beleving, hoewel de  

realisatie toch iets anders is 

dan de droom.

Bedrijf incidenteel: de resultaatgerichte aanpakker
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Moment van

de waarheid

Uitleg

fasering

Ik moet wachten op het 

besluit.

Op basis van 

commentaar op mijn 

aanvraag verander ik 

de plannen. Dit wordt 

opnieuw ingediend.

Het besluit ontvangen 

en lezen. Daarna 

voorwaarden 

doorvoeren van het 

besluit.

De legesrekening 

ontvangen en betalen.

Het o$ciële 

bezwaartraject 

doorlopen als er 

belanghebbenden zijn 

met bezwaar op mijn 

initiatief.

Het initiatief realiseren, 

meldingen doen en 

controles tijdens de 

realisatie begeleiden.

Gereedmelding doen, 

alles afronden en starten 

met exploitatie van het 

initiatief.

Over een jaar of 10 

neemt mijn zoon het 

bedrijf van ons over. Je 

wilt je bedrijf dan toch 

toekomst klaar hebben 

zeg maar. Daarom 

zijn we bezig met een 

uitbreiding van de stallen 

om ook loondiensten te 

kunnen gaan aanbieden.

Ik ben blij dat ik feedback 

krijg maar moet koers 

wijzigen, dus mijn beleving 

is direct weer negatief.

Ik kan eindelijk 

beginnen.


