
Persoonlijk

Familie

Ik woon samen met mijn vriendin Hannah en ons zoontje 

Boet (6) in Nijmegen, waar we allebei 

zijn opgegroeid. Nu we wat geld hebben 

gespaard kunnen we de kinderkamer van 

Boet met een dakkapel uitbreiden tot een 

echte jongenskamer. En zo nemen we ook 

gemakkelijk onze eigen slaapkamer mee. 

Werk

Als freelance fotograaf ben ik vooral 

bezig met professionele studiofotografie, locatiefotografie, 

trouwreportages en bedrijfsfotografie.

Vrienden

Elke maandag eet ik met de vaste groep vrienden die ik al 

minstens 20 jaar ken. Ook maken we regelmatig surf-tripjes. Ik 

vertrouw mijn vrienden en familie blindelings. 

Diensten die ik gebruikIk en de overheid

Ik & de overheid

Regels zijn er nou eenmaal en daar moeten we mee dealen. 

Je zult mij niet zo snel horen zeuren over de overheid, maar ik 

wil er vooral ook niet te veel mee bezig zijn. Als ze specifieke 

informatie van me nodig hebben kunnen ze dat krijgen. Verder 

besteed ik mijn tijd liever aan leukere dingen.

Hoe ik omga met problemen

Ik zeg altijd: ‘rustig blijven en de situatie accepteren zoals 

die is.’ Als ik een probleem zelf niet kan oplossen zoek ik gelijk 

hulp. Je kunt altijd een expert aanschieten; ik vertrouw erop 

dat zij altijd de beste oplossingen vinden, ook al kost het wat. 

Belastingaangifte zou ik dus ook nooit zelf doen; dat doet mijn 

accountant. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Via The Cloakroom stellen 

stylisten een kledingpakket 

samen dat bij mij past en dat 

in de mode is. Dit scheelt mij 

struinen door de winkelstraten 

en zo zie ik er goed en 

verzorgd uit op mijn werk: 2 

vliegen in een klap! 

Voor ons nieuwe huis hebben 

we ook een hypotheek nodig. 

Zo kwam ik eigenlijk bij De 

Hypotheker, voor advies en 

hulp bij de realisatie van deze 

hypotheek. Met hun expertise 

kunnen we gemakkelijk de 

juiste keuze maken.

TravelBrid biedt leuke reisjes 

aan die al helemaal van 

tevoren geregeld zijn. Het is 

perfect om snel en gemakkelijk 

een weekendje weg te regelen 

met vrienden of met Hannah 

en Boet. 

Voor het avondeten maken wij 

gebruik van HelloFresh. Ik hoef 

geen rekening te houden met 

boodschappen of te bedenken 

wat we gaan eten. Daardoor 

zijn Hannah en ik flexibel en 

is het niet erg als we een keer 

wat later willen eten.

Mathijs Verburg, 38 jr

Mathijs: de pragmatische uitbesteder

Elke maandag eet ik met de vaste 

groep vrienden die ik al minstens 

20 jaar ken. 

Onze laatste surftrip naar 

Marokko. 

Zelf geschoten foto van Boet 
van lange tijd geleden. 

Elke maandag eet ik met de vas

Ons huidige huis in Nijmegen. 

Meewerkend
Pragmatisch

Uitbesteder

Optimistisch

Sociaal

Dromer

Easy going

Acceptatie

Buigzaam

Rustig

Gemakzuchtig

Comfort

Grote stappen snel thuis

Nonchalant

Mathijs Verburg, 38 jr

Marokk

“Het is een soort van 

gegeven: gemeente 

en weken wachten. Ik 

denk dat het bij iedereen 

bekend is.”

“Schoenmaker, 

blijf bij je leest!”

Burger incidenteel

Zelf geschoten foto van Boet o van

Ons huidige huis in NijmOns huidige huis in Nijm

“Je vraagt gewoon aan 

vrienden en kennissen 

hoe hun verbouwing 

is gegaan en wat ze 

zouden aanraden.”

Ongedwongen

Omdat onze zoon Boet wat ouder wordt 
kunnen we wel wat meer ruimte gebruiken 

en daarom willen we nog een dakkapel 
toevoegen aan ons huis. 
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Mathijs: empathiekaart

“Zeker vanwege de 

hoge kosten die 

je maakt, ga je er 

niet vanuit dat de 

constructeur fouten 

maakt.”

Alphen is geen 

wereldstad, maar we 

vermaken ons hier 

prima

“Als de architect het bij 

de gemeente goed heeft 

geregeld, dan zal het 

allemaal wel. Uiteindelijk 

is mijn architect 

verantwoordelijk voor 

het ontwerp en dat het 

gecertificeerd is.”

Mijn werk maakt 

mij wel bewust dat 

we goed met onze 

gezondheid en onze 

spullen om moeten 

gaan

“Aan een burger als ik 

vragen ze hele specifieke 

feiten, terwijl zij zelf van 

de gemeente zijn en 

weten wat voor risico’s er 

spelen: ik weet dat niet.”

Klusjes in het huis doe ik gewoon 

zelf, al is besteed ik mijn vrije tijd 

liever aan leuke dingen

“De reden dat het via de architect 

gaat is dezelfde reden als dat ik mijn 

belastingeaangifte door een accountant 

laat doen. Dus zowel tijd als specialisme 

zeg maar.”

Ik ga lekker met m’n 

zuinige auto naar 

werk. Het OV maakt 

je zo afhankelijk.

“Als er bepaalde dingen 

met vergunningen zijn, 

dan pakt de architect dat 

meteen op. Daar hoef ik 

niet op in te spelen.”

“Concessies zijn 

prima, als het 

daar beter of 

makkelijker van 

wordt.”

Ik heb een hekel aan ouders 

die hun kinderen zelf alles 

laten kiezen

“Hoe ik onderzoek heb gedaan 

voor de bouw van m’n huis? 

Gewoon, je staat op een borrel en 

dan vraag je aan mensen die ook 

een huis hebben gebouwd van ‘hoe 

is het bij jullie verlopen, wat waren 

de kosten?’”

Ik heb een hekel 

aan ouders die 

hun kinderen zelf 

alles laten kiezen

“Je hoort aan je 

omgeving wel of 

je een beetje goed 

gecommuniceerd hebt 

en of ze blij zijn.”

Mijn werk maakt mij wel 

bewust dat we goed met 

onze gezondheid en onze 

spullen om moeten gaan

“En of je het 9.000 euro waard 

vindt, dat is met alles wat je met 

je woning doet: afwegen. Het is 

gewoon meer dat je er nu zelf 

geen invloed op hebt.”

Ik ga lekker met m’n 

zuinige auto naar werk. 

Het OV maakt je zo 

afhankelijk.

“Ik heb geen idee waarom 

ik geld moet betalen. 

Waarschijnlijk omdat de 

gemeente er heel veel moeite 

in heeft moeten stoppen om al 

die tekeningen door te spitten.”

“Als je bepaalde grote 

aanpassingen moet doen 

vanwege een straatbeeld 

wat niet goed is, dan heb je 

zelf gewoon geen leverage. 

Vandaar dat we het de architect 

hebben laten doen.”

“Ik mijd het onderwerp 

het liefst. Er zijn 

mensen die hier hun 

baan van hebben 

gemaakt.”

“De info die ik nodig 

heb staat op de website. 

Ja... dat is voor een leek 

gewoon abracadabra. Ik 

ben geen architect of zo.”

“Ik zie dat 

zij het wel 

snappen: top!”

“Ik zie dat de 

architecten het 

wel snappen: 

top!”

Burger incidenteel: de pragmatische uitbesteder



Mathijs: huidige klantreis

Droom Verkenning Verdieping Voorbereiding Aanvraag Volledigheidscheck Aanvulling

Ik kan de klus uit handen 

geven aan een expert

Ik moet lang 

wachten
Ik heb geen 

inzicht in het 

proces

Mijn plan wordt 

beïnvloed door 

belanghebbenden

Fasering

Positief

Moment van

de waarheid

Uitleg

fasering

Neutraal

Negatief

Ik kom er achter dat 

ik waarschijnlijk een 

vergunning nodig heb voor 

mijn initiatief. Daar word ik 

niet zo blij van.

Ik droom over alle 

mogelijkheden van mijn 

initiatief. Positiviteit heerst 

omdat er zich geen 

problemen voordoen.

Ik heb zelf weinig te maken 

met de voorbereiding, 

omdat deze door een derde 

wordt gedaan; een neutrale 

beleving dus.

Burger incidenteel: de pragmatische uitbesteder

Ik krijg te horen dat de 

aanvraag ontvankelijk is. Dit is mijn 

beleving als er een 

aanvulling nodig is.

Ik maak onvoorzien 

extra kosten doordat 

de architect dingen 

moet aanvullen

Ik verwacht een 

levensgebeurtenis in 

mijn leven waardoor ik 

ga dromen en nadenken 

over alle mogelijkheden 

omtrent het initiatief dat 

ik heb. Daarbij laat ik me 

inspireren door vrienden 

en familie. 

Ik verken de 

mogelijkheden op het 

internet en bespreek 

deze met vrienden 

en familie. Ik krijg via 

anderen te horen dat 

ik waarschijnlijk een 

vergunning nodig heb.

Ik ga op zoek naar 

een expert die mij 

kan helpen met de 

vergunningsaanvraag. 

Ik laat hem vanaf nu de 

zaak zo veel mogelijk 

regelen.

Waar nodig help ik met 

het voorbereiden van de 

aanvraag en verzamelen 

van documenten.

Het indienen van de 

vergunningsaanvraag 

wordt zo veel mogelijk 

door de expert gedaan.

Wachten en de 

resultaten van de 

ontvankelijkheidscheck 

krijgen.

Ik krijg via mijn expert 

te horen dat er een 

aanvulling nodig is. Als 

nodig zal ik bijdragen 

aan de aanvulling. 

Omdat onze zoon 

Boet wat ouder 

wordt kunnen we 

wel wat meer ruimte 

gebruiken en daarom 

willen we een dakkapel 

toevoegen aan ons 
huis. 

MathijsMath

Mathijs: huidige klantreis

Afwachting Besluit Betaling Bezwaar Realisatie Gebruik

Ik moet nog 

langer wachten 

op het besluit

Het is voor mij 

onduidelijk wat het 

besluit echt inhoudt 

Het is raar dat ik 

ineens te maken krijgt 

met de gemeente

Ik moet onverwachts 

controleurs begeleiden, 

maar heb daar geen 

kennis over en mijn 

architect is nu niet 

aanwezig

Het toezicht 

door expert laten 

begeleiden

Fasering

Positief

Neutraal

Negatief

Deze pijn zorgt ervoor dat 

de belevingscurve minder 

snel stijgt dan zou kunnen
Ik krijg een rekening met erg hoge 

en onvoorziene kosten direct na 

het krijgen van het besluit.

Ik kan nu genieten 

van het gerealiseerde 

initiatief!

Dit is een complex 

juridisch proces. Je 

zou verwachten dat de 

derde partij dit wel zou 

voorkomen. Nu duurt 

het langer en wordt het 

duurder.
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Belevingscurve bij 

negatief besluit

Moment van

de waarheid

Uitleg

fasering

Ik moet wachten op het 

besluit.

Het besluit ontvangen, lezen 

en als nodig hulp vragen van 

de expert of gemeente om 

besluit uit te leggen.

Ik ontvang en betaal de 

legesrekening. Het ik gek dat 

ik hier ineens direct met de 

gemeente moet schakelen 

terwijl eerder mijn architect 

alles voor me uit handen 

heeft genomen.

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.

Genieten van het initiatief, 

mogelijke controles 

begeleiden en WoZ-waarde 

verandering doorgeven.

Omdat onze zoon 

Boet wat ouder 

wordt kunnen we 

wel wat meer ruimte 

gebruiken en daarom 

willen we een dakkapel 

toevoegen aan ons 
huis. 

Mathijs

Ik dacht dat alles geregeld 

zou zijn doordat het 

uitbesteed was

Math


