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Het is 2003. Kersten Revalidatietechniek is inmiddels 
17 jaar onderweg met Ambrous Kersten aan het roer. 
Maar Ambrous heeft twijfels. Het zorglandschap is hem 
te complex geworden en verdere groei onder zijn leiding 
ziet hij niet zitten. Via via komen Stephan Lesterhuis en 
Stefan Hectors op zijn pad. Op geheel eigen wijze treden 
zij in Ambrous voetsporen. Onder hun bezielende leiding 
maakt Kersten in 12 jaar tijd een enorme groei door. We 
gaan in gesprek met Stephan Lesterhuis. Over pionieren, 
de eerste rolstoelwasstraat van Nederland  
en ondernemen vanuit het hart.

In de voetsporen  
van Ambrous
Hoe Stephan & Stefan Kersten verder brachten
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‘Stefan en ik waren collega’s bij een 
groot concern, Bakkersland. Ik gaf leiding 
aan Multivlaai, hij was regiocontroller. Er 
was een reorganisatie gaande en zoals 
je dat wel vaker ziet gaat de spirit dan 
een beetje uit het bedrijf. ‘Zou het niet 
leuk zijn om zelf te gaan ondernemen?’ 
zeiden we tegen elkaar. We waren begin 
40 en toe aan een volgende stap. Stefan 
kende Ambrous via zijn zus. Hij had 
hem een keer op een verjaardag horen 
vertellen dat zijn bedrijf hem teveel en 
te complex werd. In het diepste geheim 
hebben we toen een afspraak gemaakt.’ 
Lachend: ‘De gordijnen moesten dicht 
tijdens onze ontmoeting, we zaten in het 
nieuwe pand waar Ambrous naartoe 
was verhuisd. Hij had nog aan niemand 
verteld dat hij erover nadacht om zijn 
bedrijf te verkopen.’

Van vlaaien naar rolstoelen
Die ontmoeting bleek het startschot 
voor een nieuwe periode voor Kersten 
én voor Stephan en Stefan. ‘De sector 
waarin we stapten was anders, zeker, 
maar we voelden: hier zit potentie 
in. Het was 2003 en er was al sprake 
van vergrijzing. Dat de vraag naar 
hulpmiddelen zou toenemen was 
een gegeven. We verruilden onze 
leaseauto en goede salaris voor het 
ondernemerschap en gingen aan de 
slag met een businessplan, want er was 
kapitaal nodig om te investeren. De titel 
van het plan, dat we zelf schreven, was: 
Kersten rolt Nederland op. Ons plan 
werd goed ontvangen, de financiering 
kregen we rond. Toen zijn we als nieuwe 
directie in het familiebedrijf gestapt dat 
toen nog Kersten Revalidatietechniek 
heette.’

De begintijd
‘De eerste dag herinner ik me als de dag 
van gisteren. We kwamen om 8.30 uur de 
parkeerplaats oprijden, alle parkeerplekken 
waren bezet. Het was maandag 4 januari en 
we hadden nog nooit iemand gesproken, op 
Ambrous en Gerrie na. In de kantine hebben 
we onszelf toen voorgesteld aan de nieuwe 
collega’s. Het voelde een beetje onwennig, 
maar de klik met de mensen was er eigenlijk 
vanaf dag één. Het was een uitdagende 
start voor ons als directeur-eigenaren. We 
werden in de eerste week geconfronteerd 
met twee verloren contracten waarop 
we niet waren voorbereid. Dat was even 
schrikken. Het voordeel was wel dat we 
meteen op scherp stonden. We hebben 
onszelf toen de vraag gesteld hoe we ons 
in de markt konden onderscheiden. Ook 
hebben we goed naar het bedrijf gekeken 
en met alle mensen een interview gehouden. 
Eén voor één gingen we met iedereen in 
gesprek. Wat kan beter, wat vind jij ervan?’

De sector was  
anders, maar  

we voelden: hier  
zit potentie in
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Pionieren
‘Al snel werd ons duidelijk dat we onze 
eigen weg moesten bewandelen. 
Ambrous was de technicus die zelf aan 
de rolstoel lag te sleutelen en de man 
die de onmisbare basis heeft gelegd 
van Kersten zoals we dat vandaag de 
dag kennen. Circulariteit zat al in het 
bedrijf, maar hele duidelijke keuzes 
waren niet gemaakt. Stefan en ik waren 
de ondernemers met een visionaire 
blik. We besloten verder vorm te geven 
aan de circulaire gedachte en vol in te 
zetten op hergebruik. In die tijd was 
dat vernieuwend. Tot dan toe verkocht 
iedereen in de branche vanwege de 
marge liever een nieuwe voorziening 
dan een oude. Wij draaiden het om: we 
wilden liever een herverstrekking doen 
dan een nieuw hulpmiddel verkopen. 
Door ons te specialiseren in hergebruik 
hebben we het bedrijf groot gemaakt. 

Het varen van een eigen koers
‘Herinzet hebben we gekoppeld aan 
werken met mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Wij waren de eersten 
die cliënten van onze klanten als collega’s 
binnenhaalden, zoals cliënten van Daelzicht 
en Pergamijn. Zij hielpen ons bij de reiniging 
van hulpmiddelen. Dat deden we op zo’n 
grote schaal dat in die tijd een kwart van 
onze collega’s een achterstand tot de 
arbeidsmarkt had. We bouwden door op 
wat Ambrous en Gerry hadden achter 
gelaten. Daarbij moesten we opboksen 
tegen de groten, zoals Welzorg, Harting 
Bank en Emcart… Maar we geloofden in het 
varen van onze eigen koers ’

Hergebruik als specialisme
‘Mede dankzij de keuze om vol voor 
hergebruik te gaan, gingen we een periode 
van enorme groei tegemoet. Het begon met 
een uitnodiging om ons in te schrijven voor 

We bouwden  
door op wat  

Ambrous en Gerry 
hadden achter  

gelaten
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de rolstoelpool van Zorgkantoor CZ. 
Die aanbesteding wonnen we omdat 
we heel goed hadden nagedacht over 
hoe we dat gingen doen. Later volgden 
VGZ, Achmea en Menzis. We besloten 
toen om de nieuwe Lei Geelen hal te 
openen in Roermond, vernoemd naar 
onze depothouder die we in het zonnetje 
wilden zetten. In deze hal kwam de eerste 
volautomatische rolstoelwasstraat van 
Nederland te staan. We haalden er de 
landelijke pers mee en kregen enorm 
veel publiciteit. Dit bleef ook buiten de 
landgrenzen niet onopgemerkt. Ik weet 
nog hoe we vanuit Duitsland bezoek 
kregen van tien grote revalidatiechefs. 
Samen met collega’s Anna Vieten, Lei 
Geelen en Jack van Roij hebben we toen 
een presentatie gemaakt waarin we ook 
een filmpje van de rolstoelwasstraat lieten 
zien. Na afloop sloegen de mannen vol 
enthousiasme met hun vuisten op tafel. Ze 
vonden het prachtig. Zelf zijn we ook naar 
Berlijn en Hamburg gegaan. Een paar 
weken later kwamen er vrachtwagens vol 
gebruikte rolstoelen vanuit Duitsland naar 
Roermond. Wij demonteerden ze, wasten 
ze en bijna als nieuw gingen ze weer terug 
naar Duitsland. Ik kan wel zeggen dat we 
in Duitsland echt een nieuwe norm hebben 
gezet met hergebruik.’

Van Kersten Revalidatie techniek 
naar Kersten Hulpmiddelen
specialist
‘In een paar jaar tijd hebben we het 
hergebruik van hulpmiddelen naar ons 
toegetrokken. Daarmee hebben we een 
kanteling in de markt teweeggebracht. We 
realiseerden voor zorgkantoren een flinke 
besparing op de uitgaven aan hulpmiddelen. 
Maar ook de gebruiker was blij. Binnen vijf 
dagen kregen zij een zo goed als nieuw 
en brandschoon hulpmiddel. En dan heb 
ik het nog niet eens over het milieu dat 
door deze aanpak minder werd belast. 
We rolden het concept verder uit naar het 
oosten en midden met nieuwe vestigingen 
in Nijkerk (Achmea) en Almelo (Menzis en 
WMO Almelo). Tussendoor hadden we RTD 
in Arnhem overgenomen samen met Siza 
en Groot Klimmendaal. De RTD-collega’s 
hadden veel expertise op het gebied 
van robotarmen, omgevingsbesturing 
en communicatieapparatuur. Met 

Met hergebruik  
hebben we een 

kanteling in de markt 
teweeggebracht
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autoaanpassingen en ortheses 
had Kersten nu een compleet 
pakket hulpmiddelen en expertise 
in huis en werd de naam Kersten 
Revalidatietechniek veranderd in 
Kersten hulpmiddelenspecialist. Onze 
focus lag op hergebruik, de depotkant 
en het samenwerken met partijen die 
de menselijke factor net zo belangrijk 
vonden als wij.’

Ongekende bloei en groei 
dankzij de Kfactor
Met Ambrous aan het roer was Kersten 
in de 1e 17 jaar tijd uitgegroeid tot een 
bedrijf van 20 medewerkers. Toen 
Stephan en Stefan weggingen,  
12 jaar daarna, waren dat er ruim 350. 
Onder hun leiding maakte Kersten een 
ongekende bloei en groei door. ‘Onze 
ondernemersinstelling was simpel: 
als je goed bent voor je klanten en je 

Dat stapje extra 
doen, voor elkaar 
en voor de klant, 

noemden we  
de K-factor.

medewerkers, komt de rest vanzelf. Daarmee 
verkregen we veel goodwill. Dat stapje extra 
doen, voor elkaar en voor de klant, noemden 
we de K-factor. We hadden ook een 
magazine met die naam dat bij alle collega’s 
thuis werd bezorgd. Successen vierden 
we tijdens de jaarlijkse Kerst(en)vieringen, 
boottochten op de Maas en diverse uitstapjes 
waar ook Ambrous een welkome gast 
was. Ons 25-jarig bestaan was eveneens 
memorabel. Samen met collega’s, klanten én 
André Kuipers gingen we naar de Floriade 
Venlo in 2012; Kersten leverde daar alle 
mobiliteitsvoorzieningen. Met zijn allen 
hebben we Kersten van een bescheiden 
regionale speler op weten te stuwen tot een 
succesvol bedrijf met landelijke bekendheid.’

Het pand op de Keulsebaan
‘Omdat we uit ons jasje groeiden op Midden- 
en Noordhoven in Roermond overwogen we 
nieuwbouw aan de A73, maar we vonden 
het niet passen bij een bedrijf dat stond 
voor hergebruik. Daarom kozen we in 2015 
voor verhuizing naar een bestaand pand. 
Het werd het pand op de Keulsebaan. Hier 
konden we alle activiteiten onder één dak 
onderbrengen. Mooi dat dit tot op de dag 
van vandaag nog steeds een locatie van 
Kersten is.’
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Een tijd van komen  
en van gaan 
‘Vanwege de continue groei, inmiddels 
telde het bedrijf ruim 350 medewerkers, 
hadden we behoefte aan meer kapitaal 
om die groei te financieren. Met een 
gedeeltelijke verkoop van de aandelen 
dachten we de groei en de continuïteit 
te kunnen garanderen, maar dat pakte 
anders uit dan we hadden gehoopt. We 
hebben toen besloten om het stokje over 
te dragen. Het afscheid van onze trouwe 
collega’s waar we zoveel jaren zo fijn 
mee hadden samengewerkt vierden we 
met een lach en een traan in Café de Klep 
in Venlo.’

Thuiskomen
‘De fijne sfeer van toen… ik voel ‘m nog 
steeds nu ik hier weer ben. En ik vind het 
erg mooi dat een groot deel van de mensen 
die er in onze tijd bij zijn gekomen, maar 
ook de harde kern van het eerste uur, die 
20 mensen, nog steeds bij Kersten werkt. 
Het voelt nog altijd als thuiskomen. Ik ben 
dankbaar wat we samen met al onze 
collega’s hebben neergezet. Want we deden 
het samen, Stefan en ik bepaalden alleen de 
richting. Kersten zit voor altijd in mijn hart.’

Het voelt  
nog altijd als  
thuiskomen.



Kerstengeschiedenis 2004 - 2015 
www.kerstenhulpmiddelen.nl7 van 7

‘Mijn wens is dat het ondernemen met een hart  
voor het maatschappelijke en het circulaire  
blijft bestaan. Dat zit zo diep in het dna van  
dit bedrijf. En als dat erin blijft, zoals het  
er altijd in heeft gezeten, zie ik ook  
met de nieuwe directie Bas en Edgar  
heel veel nieuwe kansen om verder  
door te groeien, op een goede,  
verantwoorde manier. Ik wens  
dat de klanten van Kersten  
van harte toe, maar ook de  
medewerkers en de directie.’


