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Het beroep van een vrachtwagenchauffeur 
gaat gepaard met een aantal aannames. 
Eén daarvan is dat je veel stil zit. “Dat 
valt behoorlijk mee”, vertelt Patrick. “Ook 
al maak ik geregeld ritten naar België of 
Duitsland, voor een rit moet ik soms wel 
op zes verschillende adressen lossen. Vaak 
wordt het zo gepland dat ik niet met een 
lege trailer terugrijd, maar óf een lege 
trailer omwissel voor een volle, óf ergens 
een nieuwe lading ophaal.”

Chauffeurscafés
In de loop der jaren is er een hoop 
veranderd, vindt hij. “Voordat ik bij 
Bakker Transport & Warehousing reed, 
was ik al elf jaar vrachtwagenchauffeur. 
In die periode reed ik door heel 
Europa. Die vanzelfsprekendheid is 
echter wel afgenomen. Oostblokkers 
hebben de economie en het beroep 
van vrachtwagenchauffeur ingrijpend 
veranderd. Zij rijden vele malen goedkoper, 
waardoor het moeilijker is geworden verre 
ritten te maken. Bovendien heeft dit ook 
een impact op chauffeurscafés. 

Omdat Oostblokkers vaak niet in zulke 
cafés zitten, maar gewoon naast hun 
vrachtwagen hun warme maaltje 
naar binnen werken, is er een stuk 
minder aanloop. Veel cafés zijn daarom 
opgeheven. Jammer, want de echt 
gezellige cafés zijn er zo veel minder. En 
dat is wel één van de dingen die dit werk 
leuk maken. Gelukkig zijn ze er nog steeds. 
Het wereldje van chauffeurs is namelijk 
maar klein. Wanneer ik naar binnenloop, is 
er meestal wel iemand die ik ken en waar 
ik even bij aanschuif.”

Goede chauffeurs zijn zeldzaam
Ook ziet Patrick een verandering in het 
‘type’ chauffeurs. “Door de grote vraag 
naar chauffeurs zitten er ook een hoop 
tussen die het beroep niet vanuit passie 
doen. Ik kom er zat tegen die een tijd lang 
een uitkering hebben gehad en door het 
UWV erop gewezen zijn dat ze aan de 
slag kunnen als chauffeur. Jammer, want 
de goede chauffeurs worden zo steeds 
zeldzamer.”

Voor Patrick is niet alleen de rol als 
chauffeur zelf belangrijk voor hem. Ook 
het bedrijf waarvoor hij rijdt, moet bij hem 
passen, vindt hij. 

“Ik houd ervan als de sfeer laagdrempelig 
is. Geen mannen in pakken die je moet 
aanspreken met u, maar gewoon dat je bij 
de mensen in kantoor mag binnen lopen. 
Dat ze je het gevoel geven dat je erbij 
hoort. En op dat gebied zit ik hier echt op 
mijn plek. De lijntjes zijn kort. Ook al ben ik 
in principe niet vaak in kantoor, het is fijn 
dat ik gewaardeerd word.”

’n Gouden Plak
“Af en toe rijd ik met een trailer waarop 
een print staat van Heerenveen ’n Gouden 
Plak. Dat levert wel leuke reacties op als 
ik in het buitenland ben. Mensen komen 
op me af en beginnen gelijk in het Fries 
te praten. Dan moet ik wel lachen, want ik 
spreek de taal zelf niet eens. Of mensen 
die vragen of ik even met ze bij de trailer 
op de foto wil. Dat zijn wel 
leuke momenten.”

“Het is avontuur. Het ontmoeten van nieuwe culturen en het meemaken van een andere mentaliteit. Heerlijk om door 
andere landen te rijden en nieuwe dingen te zien. Tegelijk spreekt het familieachtige me aan bij Bakker Transport & 

Warehousing. Fijn laagdrempelig. Iedereen is gelijk. Of je nu planner, schoonmaker, of zoals ik vrachtwagenchauffeur ben, 
iedereen wordt gelijk behandeld.” Aan het woord is Patrick Jansen. Patrick rijdt sinds 2013 voor dit in 

Heerenveen gevestigde bedrijf.

“Avontuur en gezelligheid maken 
werken als chauffeur leuk”
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