
Veel collega’s die met hem hebben samengewerkt kunnen 
beamen dat als Frans lachte, je dit door de hele hal hoorde. 
Ook tijdens dit interview wordt er veel gelachen en is het 
een warm bad van herkenning. We spreken Frans over zijn 
tijd bij Kersten, waar hij van 2016 tot 2020 CEO was. Dat 
Frans CEO bij Kersten zou worden, was echter helemaal niet 
vanzelfsprekend. In eerste instantie kwam hij binnen als  
implementatiemanager voor een nieuw ERP-systeem. Al 
snel bleek dat Kersten in een roerige fase zat en er nog een 
boel andere uitdagingen lagen, die eerst moesten worden 
aangepakt. En zo werd Frans van implementatiemanager 
binnen een korte tijd algemeen directeur.
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De lachende CEO,
Frans Mulder



‘CEO, Algemeen Directeur, ach geef het 
maar een naam. Ik ga gewoon doen wat 
er van me wordt gevraagd, dat is wat 
ik toen dacht,’ aldus Frans. ‘De puzzel 
oplossen en het bedrijf lekker op de rit 
krijgen was wat me dreef. Samen met de 
mensen op de vloer, want daar voel ik me 
het meest op mijn plek.’

Een andere achtergrond
‘Ik ben van huis uit een techneut en heb 
een lange en rijke loopbaan binnen 
de grote corporates. Van Unilever en 
Heineken tot Friesland Campina. Wat 
ik het allerleukste vind om te doen is de 
puzzel oplossen en een tent laten draaien. 
Dat is denk ik echt de techneut in mij. Het 
was 2016 en ik had net een opdracht 
in Roemenië voor Friesland Campina 
volbracht. Ik weet het nog goed, want ik 
liep terug naar mijn hotel en verheugde 
me er enorm op om weer eens wat langer 
thuis in Nederland te zijn. Toen werd ik 
gebeld of ik beschikbaar was voor een 
klus. Een klus binnen Kersten, om precies 
te zijn. De oorspronkelijke vraag was of 
ik een ERP-project wilde draaien voor 
een korte periode. Ik zei ‘ja’, maar na 
twee weken kwam ik tot de conclusie 

dat het lastig wordt om een systeem te 
implementeren als de basis niet lekker staat. 
Wat startte met het idee om Kersten tijdelijk 
te komen versterken, werd uiteindelijk een 
periode van bijna 4 jaar.’

Ieder zijn rol
‘Kersten kent een rijke historie, waarin 
directies ieder hun eigen rol hadden. 
Ambrous was als naamgever vooral de 
vakman uit de revalidatiehoek. Stefan 
en Stefan hebben de organisatie als 
visionairs verder uitgebouwd. Zij hebben 
de fundamenten voor het huidige Kersten 
gelegd, het karakter van de organisatie 

gevormd en Kersten een herkenbaar en 
onderscheidend gezicht gegeven. Dat 
was een hele waardevolle periode, maar 
die snelle groei had ook een keerzijde. 
Basisprocessen en ICT-infrastructuren werden 
met het groter worden van de organisatie 
steeds lastiger om bij te benen. Kersten 
kwam in onrustig vaarwater terecht, haar 
voortbestaan hing zelfs heel even aan een 
zijde draadje. 
Dan komen er interimmanagers die orde op 
zaken gaan stellen. En toen kwam ik. Voor je 
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“Vooral  
geen drempels creëren  

en zelf de vloer op.”



het weet zit je er zoals gezegd bijna vier jaar 
en laat je een organisatie achter die stabiel is 
en klaar is voor de volgende stap.’

Processen afpellen en 
opnieuw inrichten
Die kanteling heeft Frans met verve 
aangevlogen. Maar hoe deed hij dat? 
‘Het werd me al snel duidelijk dat iedereen 
zijn eigen ideeën had over hoe processen 
moesten worden ingevuld. Daar moest dus 
eerst een duidelijke lijn in worden getrokken. 
Hoe ik mensen mee kreeg? Door me primair 
te focussen op diegenen die graag wilden. 
De meeste medewerkers zagen ook wel de 
noodzaak tot verandering. De jaren daarvoor 
waren toch best heel spannend geweest. Wat 
ik vervolgens doe is vooral praten. Heel veel 
praten. Bij voorkeur op de werkvloer zelf. Ik 
had bewust gekozen voor een klein kantoor 
tegenover de hallen. Vooral geen drempels 
creëren en gewoon de vloer op. Want goed 
nieuws gaat snel rond in een organisatie, 
maar met slecht nieuws is dat heel anders, dat 
moet je er echt uit trekken.  
Het belangrijkste is om een organisatie in 
beweging te krijgen en het momentum te 

pakken. Ook als je niet precies weet 
waar je moet beginnen, is mijn stijl: 
gewoon beginnen. Hoe lang staat 
een rolstoel op een werkbank? Een 
halve dag. Oké, en wanneer wordt hij 
bezorgd bij de klant? 

Daar bleek dan om allerlei redenen 
een hele lange tijd tussen te zitten. Dat 
proces pel je helemaal af en richt je stap 
voor stap opnieuw in.’ 

Een ander voorbeeld waren de 
barcodes die in die tijd nog handmatig 
op de rolstoelen werden ingevoerd. 
Logisch dat dat foutgevoelig is. Het 
idee van het scannen van barcodes 
was binnen Kersten niet nieuw, maar 
nog nooit eerder opgepakt. Dan is het 
je rol om dat aan te jagen en in gang te 
zetten. En nogmaals: ik vind het gewoon 
leuk om de dingen te laten werken.’ 
Lachend: ‘En om aan collega-bedrijven 
te laten zien dat het prima mogelijk is 
om een goede basis neer te zetten 
en aan klanten te leveren wat ze 
verdienen.’
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“Een goede basis 
neer zetten en 

klanten leveren wat 
ze verdienen.”



Kersten als sudokopuzzel 
‘Ik startte door te vegen vanuit één hoek, want 
je moet zoals gezegd ergens beginnen. Je wilt 
orde scheppen en probeert mensen daarin 
mee te nemen. Als mensen niet overtuigd 
waren liep ik met hen mee in hun richting 
totdat we tegen die denkbeeldige muur 
vastliepen. Soms moeten mensen het zelf 
ervaren. Dan liepen we samen om die muur 
heen, waarna we vervolgens eerst achterom 
en daarna vooruit keken. Ik zie een organisatie 
bouwen als een sudokupuzzel die moet 
worden opgelost. Dat zit ‘m in performance 
management, en weten wat er waarom 
gebeurt. In die tijd zijn we ook gestart met 
LEAN en KPI’s. Ik werd net helemaal blij toen 
ik door de hallen bij Maatwerk liep. Dat ziet er 
nog steeds superstrak en georganiseerd uit. 
Dat hebben ze goed weten vast te houden en 
uit te bouwen. Complimenten!’ 

Beter dan de concurrentie
‘Ik zei in die tijd elke dag tegen het 
team: ‘We kunnen pas groeien als we 
daadwerkelijk beter zijn dan onze 
concurrenten. Pas dan mag je van 
mensen vragen om naar ons over te 
stappen.’ Dat betekent dus sturen op 
kwaliteit en servicelevels, en doen wat 
je zegt. De organisatie moet zó soepel 
lopen dat elke adviseur buiten kan 
vertrouwen op binnen.’ 

“Die stap naar 
kwaliteitsspeler 
hebben we 
absoluut gemaakt.”

Succes kent vele vaders
Frans Mulder wordt naast zijn enorm 
vrolijke lach vooral ook geroemd 
om het feit dat hij weer rust in de 
organisatie wist te brengen. Hij lacht. 
‘Toen ik binnenkwam heb ik vooral 
mijn mouwen opgestroopt. Maar 
succes kent vele vaders. Ik heb met 
heel veel fijne mensen mogen sparren 
en samenwerken. Dat is ook waar 
ik zelf het meeste plezier uit haal; 
samenwerken op een goede en prettige 
manier. Lelijk doen is nergens voor 
nodig. Ik kan in mijn eentje bovendien 
geen systemen opschonen en processen 
inrichten, dat doe je echt samen. 
Het doet me deugd dat veel van de 
collega’s waar ik destijds mee heb 
samengewerkt vandaag de dag nog 
steeds bij Kersten werken.’
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Typisch Kersten 
‘Voor mij is de gemoedelijke sfeer in 
combinatie met gepassioneerd werken 
typerend. Kersten was in mijn tijd een mooi 
Limburgs bedrijf. Ze gingen helemaal 
voor de klant; zorg verlenen aan mensen 
die dat nodig hebben was wat de mensen 
primair dreef. Secundair zijn er natuurlijk 
ook bedrijfsbelangen. Rekeningen voor 
inkopen, huur van panden en salarissen van 
medewerkers moeten wel worden betaald. 
Gelukkig was de balans na een jaar weer 
positief en maakten we een voorzichtige 
winst. We hebben nooit bij de bank of 
investeerder hoeven aankloppen voor extra 
geld.’

En toen was het tijd 
om te gaan…
‘Ik heb enorm genoten van mijn periode bij 
Kersten. Toen de uitdaging er voor mij af was, 
was het tijd om te gaan. De basis was gelegd 
en Kersten was klaar voor de volgende stap. 
Met Bas en Edgar aan het roer waait er nu 
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een andere wind en ligt er een prachtige 
ambitie. Dat gaat ze lukken, zolang ze de 
3xR basis van Rust, Reinheid en Regelmaat 
maar in stand houden. Want daar begint 
het mee. Zo te zien zijn ze goed op weg.’


