
Het is 1 januari 1987. Kersten  
Revalidatie techniek is een feit.  
Ambrous Kersten en zijn vrouw  
Gerry beginnen achter hun huis  
met het repareren en opslaan van 
rolstoelen. Al snel staan de rolstoelen  
tot in hun woonkamer. Nu, 35 jaar  
later, is er veel veranderd. Maar  
ergens toch ook weer niet. We gaan  
in gesprek met de naamgever van  
Kersten Hulpmiddelen. Hoe blikt hij  
terug op de begindagen? En hoe kijkt 
Ambrous naar de organisatie die we 
vandaag de dag zijn? 
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De man waarmee  
het allemaal begon:
Ambrous Kersten



“Drie jaar hebben we het met z’n tweeën 
gedaan”, vertelt Gerry. “Achter en vanuit 
ons huis. Het waren tropenjaren. Het was 
hard werken, we begonnen met nul. En 
van de bank kregen we niks. 

Maar op een gegeven moment begon het 
te lopen.” “In 1989 kochten we een eerste 
pand aan”, vervolgt Ambrous. “En in 
1990 namen we onze eerste werknemer 
aan: Gerard Litjens. Hij was monteur en 
adviseur. Geweldig dat hij nog bij Kersten 
werkt en inmiddels voorzitter is van de 
Ondernemingsraad. Daarna kwam 
Pascal, stagiaire. Ook die is gebleven. 
Vervolgens kwam Fons Strouss ons 
versterken. En ook hij is er nog!”

Van kleine schroefjes naar 
revalidatietechniek
“Het was helemaal niet mijn plan om in 
de revalidatietechniek te gaan werken. 
Ik wilde van jongs af aan automonteur 
worden. Maar dat bleek al snel niets 
voor mij. Die schroefjes waren me 
veel te klein. Toen ben ik overgestapt 
en werd ik vrachtautomonteur. Via 
een omweg kwam ik uiteindelijk in 
de revalidatietechniek terecht. Bij het 

Revalidatiecentrum Hoensbroek (nu Adelante 
volwassenrevalidatie, red.) leerde ik te 
kijken naar hoe ik mensen met een fysieke 
beperking kon helpen. Échte aandacht voor 
de eindgebruiker te hebben. Twee artsen die 
daar werkten, zagen dat ik meer in mijn mars 
had. Dat gaf me het vertrouwen om na te 
denken over een volgende stap.”

 

Een allesbepalende stap
“Ik heb er anderhalf jaar over na moeten 
denken om voor mezelf te beginnen. Je hebt 
nogal een grote verantwoordelijkheid als je in 
de markt van zorghulpmiddelen stapt. Naar de 
zorg toe, naar de gemeenten, de patiënten... 
De meeste opdrachten kwamen destijds 
binnen via ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Die waren toen nog niet direct verbonden aan 
zorgverzekeraars. Zorg en financiering waren 
heel anders geregeld dan nu. Ik begon met 
het uitvoeren van reparaties. Door de goede 
service en het meedenken aan oplossingen 
kregen we ook steeds meer opdrachten om 
hulpmiddelen te leveren.”
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“Het waren 
tropenjaren. 

We begonnen 
met nul.”



Hergebruik en circulariteit  
sinds 35 jaar
Dat hergebruik en circulariteit diep in het DNA 
van Kersten verankerd zijn, mag geen nieuws 
meer heten. Maar hoe was dat eigenlijk in 
de tijd van Ambrous? “Met hergebruik ben ik 
al snel begonnen. In Roermond had ik er alle 
ruimte voor. Als iemand in een verpleeghuis 
kwam te overlijden, ging de rolstoel van de 
bewoner de kelder in. Ik heb toen contact 
opgenomen met zorgverzekeraars. 

‘Kunnen we die voorzieningen niet terughalen 
en hergebruiken?’ Zorgverzekeraars waren 
daar heel enthousiast over, het was echt een 
succes. We hebben dit toen doorgetrokken 
naar gemeentes. Zo hebben we heel veel 
rolstoelen een tweede leven gegeven. En 
misschien zelfs een derde of vierde.”

Inclusiviteit en kijken naar  
wat er wél kan
Anno 2022 heeft 10% van de Kersten 
medewerkers een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hoe kijkt Ambrous tegen de 
inclusieve organisatie aan die we vandaag de 
dag zijn? Wat vindt hij daarvan? “Het woord 
inclusiviteit bestond toen nog niet, maar ik 
had een warm gevoel bij het écht kijken naar 
de mens achter zijn of haar beperking. Kijken 

naar de mogelijkheden, in plaats van 
naar de beperking. De eerste social 
return medewerker die wij hebben 
aangenomen was Jos Paulusse. Hij was 
toen 15 jaar. De docent van zijn school 
kende iemand in ons bedrijf en heeft 
mij benaderd. Hij zei dat een leerling 
waarmee hij werkte goed bij ons zou 
passen. Ik ben in gesprek gegaan met 
Jos en had gelijk een klik. Geweldig dat 
hij er nog steeds werkt. Het is mooi als 
je die afstand tot de arbeidsmarkt voor 
iemand kan wegnemen. Je krijgt er zelf 
bovendien ook nog eens energie van.”

Van een tweemanszaak naar 
een organisatie van ruim 550 
medewerkers 
De groei die Kersten de afgelopen 35 
jaar heeft meegemaakt is er één om bij 
stil te staan. Van een tweemanszaak 
werken er anno 2022 iedere dag ruim 
550 medewerkers aan het leveren van 
de beste hulpmiddelenzorg. “Toen ik eruit 
stapte heb ik meer dan eens slapeloze 
nachten gehad. Het blijft toch je kindje. 
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“Ik ben in gesprek 
gegaan met Jos 

en gelijk een klik. 
Geweldig dat hij er 
nog steeds werkt!”



Bovendien was mijn naam er nog steeds aan 
verbonden. Nu pas voel ik echt dat jullie er 
klaar voor zijn. Het voelt heel goed dat het 
bedrijf nu de grote groei en uitdaging aan kan 
in deze tijd. Gerry vult aan: “Uiteindelijk gaat 
het niet om de bedrijfsgrootte. Kwaliteit en 
kwantiteit moeten gelijk opgaan. Ik denk dat 
dat de belangrijkste succesfactor is.”

Ons speerpunt 
“Onze opdrachtgevers geloofden in ons. 
Daardoor wist ik: we zijn goed bezig voor 
de medemens met een beperking. Dat was 
ons belangrijkste speerpunt. Het personeel 
dat we aan namen wist dat ook. Sterker 
nog: daar selecteerden we op. Als je bedrijf 
wat groter wordt, wordt het binden van 
de juiste mensen aan je organisatie steeds 
belangrijker. En uitdagender. Ik heb toen eens 
een sollicitatietraining gevolgd. Dat was heel 
leerzaam, al ging ik tijdens gesprekken toch 
vooral op mijn gevoel af. 

Warme herinneringen
“Ik heb veel mooie herinneringen aan 
mijn 17 jaar bij Kersten. Een klant die 
me altijd bij is gebleven is Bert Emans. 
Hij woonde in Roermond en had 
goede contacten bij onder andere 
de gemeente. In die tijd was er nog 
geen WVG. De mensen die buiten 
de boot dreigden te vallen om voor 
voorzieningen in aanmerking te komen 
schoot de gemeente, grotendeels door 
zijn inzet, te hulp. Bert zat zelf ook in 
een rolstoel, hij voelde het goed aan. 
Ik heb veel van hem geleerd. Een man 
met een groot hart, die je een warm 
gevoel gaf. Niet alleen ik maar ook 
anderen zullen dat vast en zeker  
kunnen beamen.”

Afscheid nemen bestaat niet
Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan. Zo ook in het geval van 
Ambrous. Al betekent dat niet dat 
loslaten makkelijk was. “In 2003 ben ik 
eruit gestapt. Het was na 17 jaar mooi 
geweest. We hadden inmiddels 25 
man personeel in dienst. Ik merkte dat 
ik nog maar weinig met cliënten bezig 
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“Het voelt heel 
goed dat het bedrijf 
nu de grote groei en 

uitdaging aan kan
in deze tijd.”



was en veel meer met het beleidsmatige; 
met regel- en wetgeving. Ik twijfelde of ik dit 
nog wel wilde. Of ik verder wilde groeien. 
Toen deed zich er een gelegenheid voor van 
iemand die het bedrijf wilde overnemen. 
Alsof het zo moest zijn. Ik was toen nog 
net geen 50. Het was een goede keuze 
om te stoppen. Het werkveld is complexer 
geworden. Harder en zakelijker. 

Als wij door waren gegaan, waren we er 
nu misschien niet meer geweest. Dan had 
het wellicht heel anders gelopen. Wat ik 
wel fantastisch vind is dat zoveel mensen 
die wij destijds hebben aangenomen er nog 
steeds zitten. Het voelt toch een beetje als 
familie. Dat menselijke aspect, dat zo goed in 
Kersten’s DNA past, zien vast te houden, juist 
ook bij verdere groei, zal niet altijd makkelijk 
zijn. Maar wel heel belangrijk. Datzelfde 
geldt voor het goed informeren van je eigen 
mensen. Hierin is een belangrijke rol voor 
de directie weggelegd. Hierin vullen Bas en 
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Edgar elkaar goed aan. Ze staan als 
directie dicht bij alle medewerkers 
en hebben een gevoel voor mensen. 
Dat zie ik graag.” De huidige directie 
verdient een pluim voor de manier 
waarop zij nu het bedrijf runnen. 

Laat het zien
“Als ik één advies zou mogen geven, 
zou dat toch wel zijn: laat zien waar 
je mee bezig bent. Het is zo belangrijk 
om bestaande relaties, en nieuwe 
relaties, uit te nodigen. Hen mee 
te nemen in dat waar je mee bezig 
bent. Letterlijk en figuurlijk. Als ik 
terugdenk aan de zorgverzekeraars 
en gemeentes die ik heb uitgenodigd 
en die een rondleiding kregen, voel 
ik weer hoe waardevol dat was. Hun 
ogen gingen open. Nodig mensen uit, 
vertaal de dagelijkse operatie naar de 
buitenwereld.”

Apetrots
“We zijn trots dat het bedrijf er nog 
steeds is en zo gegroeid is. Onze zoon 
woont in Amsterdam. Dan krijgen we 
een berichtje dat hij alweer een bus 
van Kersten Hulpmiddelen langs heeft 
zien rijden.” Kunnen we als organisatie 
dan ook de Limburgse bescheidenheid, 
nu we landelijk zijn, er wat afhalen? 
Gerry, lachend: “Het mag best wat 
anders. Dat is alleen maar goed. Soms 
is verandering nodig.” Dat Ambrous en 
Gerry het huidige Kersten altijd zullen 
blijven volgen, is zoveel als duidelijk. 
“De rest van de tijd heb ik mijn handen 
vol aan een paar panden waarvan ik 
het onderhoud zelf beheer,” vervolgt 
Ambrous. “En we hebben nog vier 
kleinkinderen.” Lachend: 
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“Ook daar zijn handjes voor nodig en daar 
krijg je ook veel positieve energie van.”Heeft 
Ambrous tot slot nog een boodschap aan alle 
medewerkers die het 35-jarig bestaan van 
Kersten ingaan? 
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De medewerkers 
van het eerste uur

“Het doet me geweldig goed dat 
het bedrijf het zo goed doet in 
deze markt. Ik wens jullie voor 
nu en in de toekomst, een heel 
voortvarende en fijne toekomst. 
toe. Ik ben apetrots op dit bedrijf.”


