
Wie is Fried Kaanen? 

61 jaar, eigenaar Bosch Scharnieren, Doetinchem. Aantal medewerkers: 25. Mede-eigenaar Propos 
Software. Geen medewerkers, per project inhuur van specialistische zzp-ers. Voorzitter Koninklijke 
Metaalunie. http://boschscharnieren.com/, http://www.propos-software.nl/  

 

“De beste beslissing ooit!” Dat zegt Fried Kaanen over de stap 15 jaar geleden van directeur in dienst 
van een groot bedrijf naar het opzetten van een eigen bedrijf. Nooit zal hij meer voor een baas 
werken. “Ik ga elke dag met een glimlach naar mijn werk. Die drang om zelfstandig te zijn had ik van 
nature al. Ik regel het liever zelf, wil niet afhankelijk zijn, niet ingekneld. Liever een kleine baas dan 
een grote knecht.” Bij het bedrijf van Fried worden scharnieren op maat gemaakt voor industriële 
toepassingen. Oorspronkelijk was Bosch Scharnieren een familiebedrijf, maar de tweede generatie 
had geen opvolgers. “We hebben nog wel het karakter van een familiebedrijf. We vieren samen 
successen of pinken met zijn allen een traantje weg.” Fried noemt nog een karaktereigenschap van 
een familiebedrijf: het lange termijndenken. “Het gaat niet om een bonus of de maximale winst. We 
willen de waardering van onze klanten. Een schouderklopje is het mooiste wat er is!” 

 

Windrichting 

Inspiratie haalt Fried van managementfilosofen als Ben Kuiken. “Hoe haal je maximale kracht uit je 
organisatie.” De windrichting uitzetten, kijken, analyseren, een vooruitgeschoven post zijn. “Dat past 
bij mijn karakter. Hoe moet de grote lijn er uit zien om de kleine in te vullen. Maar ook bij de 
levensfase van mijn bedrijf. Het bestaat al ruim 80 jaar. Ik ben er verantwoordelijk voor dat later op 
een goede manier achter te laten.” Je steentje bijdragen. Dat was ook de reden dat Fried voorzitter is 
geworden van Koninklijke Metaalunie, lid is van het hoofdbestuur van MKB-Nederland.  
Hij is gegrepen door het thema procesinnovatie. Zijn tweede bedrijf, Propos Software, gaat juist 
daarover: hoe richt je fysieke bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in. “Dat is wat anders dan 
nieuwe of betere producten bedenken. Dat is ook nodig, anders ga je achteruit. Denk aan een 
telefoon. Maar je interne processen moeten aansluiten op de wensen van de klant. Hoe organiseer je 
het bedrijf en de mensen zó dat er het maximale rendement uit komt.” 

Fried is van ‘de school’ van Eckart Wintzen, die BSO/Origin uitbouwde van eenmansbedrijf tot 
multinational en daar een boek over schreef: Eckart’s Notes. “Hoe hij zijn organisatie gestalte gaf, 
met zelfsturende teams en veel vrijheid. Dat is de lijn waarop ik zit. De verantwoordelijkheid laag in 
de organisatie leggen. Met duidelijke kaders, maar niet de details. Het past ook in deze tijd.” 

Quote: Ik ben ambassadeur voor de Dag van de Ondernemer omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind 
dat we het werk in Nederland houden. Economische welvaart brengt sociale welvaart. Van, voor, 
door en met ondernemers. Dat moeten we uitventen, ambassadeuren. 

Quote: Ik bedank op de Dag van de Ondernemer: Af en toe kom je iemand tegen die een schok heeft 
gehad tijdens de economische crisis, maar dat te boven is gekomen en een nieuwe toekomst 
tegemoet gaat. Zo iemand verdient een hele grote pluim. 

 


