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‘Voldoening hebben in je 
werk is de drijfveer om 
door te gaan’ 
 

Interview met Frans Vogelzangs 
 
 

 

 
 
 

Frans Vogelzangs richtte in 1990 Flameguard op, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in brandbeveiligingsproducten. Bijna 23 jaar en een 
aantal bedrijfsovernames later is hij CEO van de AFG Group, zoals de 
bundeling van ondernemingen nu heet. 
 

 Hoe ben je begonnen? 
 
Frans Vogelzangs: “Ik kom uit het onderwijs. Ik heb tien jaar met veel 
plezier als leraar scheikunde gewerkt op havo en vwo. Een geweldig 
vak, waar ik op den duur zelf lesstof voor ging maken. Naast lesgeven 
deed ik er nog een heleboel naast, zoals het organiseren van 
skivakanties voor de leerlingen, eindverantwoordelijke zijn van het 
schoolblaadje enzovoorts.  
 

Lesgeven is erg leuk. Als je het trucje eenmaal kent, is het elke dag een 
feest. Maar na tien jaar vond ik dat ik mijn ding wel had gedaan. Ik kon 
ook steeds minder goed tegen collega’s, die zeurden dat ze zo hard 
moesten werken of dat er een avondvergadering niet werd betaald. Ik 
begreep dat niet. Ik vond werken leuk, had er plezier in, vond mijn 
baan een uitdaging en zag dat ik zaken kon realiseren. Precies de 
elementen van het ondernemerschap. Dat zit in je of niet. 
 
In 1990 kreeg ik de kans om met mijn vakkennis samen met een 
compagnon Flameguard op te zetten. Onze gedachte was: brand-
veiligheid gaat in de toekomst belangrijk worden, net als het milieu. In 
Flameguard wilden we beide combineren. Ruim 22 jaar geleden zijn we 
op nul begonnen. Mijn compagnon is er later uitgestapt en ik ben 
overgebleven.” 
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 Kun je ondernemen leren? 
 
Frans Vogelzangs: “Ik zei het al: ondernemen moet ín je zitten. Je moet kansen zien en dan gaan bouwen . 
Dat opbouwen van nul naar een bepaald niveau kost veel geld en energie; je kunt het opbrengen omdat 
je het over een aantal jaren verdeeld. Maar op een gegeven moment kom je op het punt dat je je gaat 
afvragen of je een andere bedrijf wilt overnemen of op eigen kracht verder wil groeien. Overnemen is 
vele malen goedkoper en je hebt gelijk synergie-effecten. Dat hebben wij ook gedaan. 
  
In 2002 was de eerste overname en tot 2006 zijn we redelijk snel gegroeid.” 
 

 Wat doen jullie?  
 

Frans Vogelzangs: “AFG Group zit in de brandveiligheid in de brede zin van het woord. We zijn begonnen 
met passieve brandveiligheid, zoals coatings voor staal- of houtconstructies, brandcompartimenterings-
producten, vluchtwegaanduidingen. Daarnaast hebben we de laatste tijd ook actieve blusmiddelen 
ontwikkeld.  
 
Dit soort mogelijkheden zien, die verder ontwikkelen en erin investeren, dat zijn de basisprincipes van 
ondernemen. En als het in Nederland goed gaat, waarom zou je dan niet over de grens gaan kijken? 
Waarom zou je, als je unieke producten hebt, dat niet in andere landen kunnen verkopen? Wij waren de 
eerste die een brandwerende coating op basis van water hadden. ” 
  

Je zegt dat je vooral kansen moet zien. Hoe werkt dat?
 
Frans Vogelzangs: “Door vooral elke dag intensief bezig te zijn met wat je wilt. Je moet oog hebben voor 
de mogelijkheden, kennis hebben van de markt waarin je opereert. Misschien is het belangrijkste wel 
toewijding. Dat wil zeggen dat je altijd in je hoofd met het bedrijf bezig bent, dat je eigenlijk nooit rust 
hebt.” 
 

Je had dit waarschijnlijk nooit kunnen doen als je geen chemische vakkennis had gehad.
 
Frans Vogelzangs: “Klopt. De meeste van de producten in het begin heb ik zelf ontwikkeld. Maar zo’n 
bedrijf als het onze maak je nooit in je eentje. In het eerste jaar waren we met zijn vieren en houd je je 
met alles bezig, ook met marketing en verkoop. Dat zat ook in me. Maar als het goed gaat werk je opeens 
met acht mensen, en dan met twaalf en dan met dertig. Dan moet je kunnen loslaten, gaan delegeren.  Je 
kunt ook niet overal verstand van hebben. In het begin was er geen P&O-afdeling: met zijn vieren is dat 
niet echt nodig! Nu wel.” 
 

 Is groeien noodzakelijk? 
 
Frans Vogelzangs: “Dat is afhankelijk van waar je ambities liggen; de winkelier op hoek heeft misschien 
genoeg aan de klandizie uit de buurt. Maar voor ons geldt dat als je groeit en je meer financiële armslag 
hebt, je als bedrijf stabieler bent. Ik denk dat op een bepaald niveau groei noodzakelijk is: stilstaan 
betekent te worden ingehaald of uiteindelijk helemaal te verdwijnen.” 
 

Had je vanaf het begin al de ambitie om groot te worden?
 
Frans Vogelzangs: “Niet direct. De eerste jaren denk je daar niet aan, ben je bezig met het realiseren van 
je droom. Het enige dat ik wilde was lol hebben in het werk dat ik deed. Het is namelijk de voldoening die 
je voldoening geeft en die maakt dat je de volgende stap zet. Ik ben nu bijna 23 jaar bezig, en het wordt 
me steeds duidelijker hoe het werkt en hoe ik de volgende stap kan zetten. Als je begint heb je niet de 
rust om te kijken waar je staat.” 



Heb je last van spanningen?
 
Frans Vogelzangs: “Ja, als je markten ziet wegvallen. Of bij een arbeidsconflict. Als je iemand na een jaar 
moet ontslaan omdat hij niet functioneert, betekent dat zijn taak een jaar heeft stilgelegen. Dat is een 
desinvestering. Voor elke plek de juiste man vinden die daar ook meteen rendeert, is een belangrijk 
punt.” 
 

Beschouw je je tijd in het onderwijs als een onnodige omweg, met andere woorden, denk je wel       
eens: was ik hier maar eerder aan begonnen?
 
Frans Vogelzangs: “Nee, tot en met de laatste les heb ik genoten in het onderwijs. Dat is geen verloren 
tijd geweest. Maar je hebt gelijk dat ik hier heel laat, ik was 37, mee ben begonnen. Dat geeft je wel een 
zekere rijpheid. Als je met een bedrijf begint als je 22 bent, sta je er anders in. Maar het leven loopt zoals 
het loopt.” 
 

Heb je voor je ondernemerschap ook een prijs betaald?
 
Frans Vogelzangs: “Ik heb mijn kinderen toen ze opgroeiden minder gezien dan ik zou willen. Dat komt 
omdat je een bedrijf niet kunt opbouwen in 40 uur per week. Tegenwoordig doe ik het rustiger aan, wat 
ook mogelijk gemaakt wordt doordat je beter op afstand kunt werken. Ik heb een prijs betaald, maar er 
ook veel voldoening uit kunnen halen. Voldoening hebben in je werk is de drijfveer om door te gaan. Het 
geeft de energie om steeds weer nieuwe stappen te zetten.” 
 

Hoe nu verder?
 
Frans Vogelzangs: “Soms denk ik dat we pas aan het begin staan. Er is nog zoveel meer mogelijk, zowel 
wat nieuwe producten betreft als in zakelijk opzicht. We hebben in veel andere landen nu agenten zitten 
en dat zou kunnen doorgroeien naar eigen vestigingen. Dat wil ik graag nog meemaken” 
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Voor het publiceren van deze interviewspecial gaat 
onze speciale dank uit naar geinterviewde Frans 
Vogelzangs en journalist Hans Walraven.   
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BHP Groep in het kort 

Al meer dan vijftien jaar 
ondersteunen we werknemers 
bij het maken van gerichte 

loopbaankeuzes. 

We adviseren organisaties op 

het gebied van mens en arbeid 
en verzorgen outplacement-
trajecten voor individuele 
kandidaten en groepen.  

Regelmatig publiceren wij 
korte artikelen over loopbaan-

ontwikkeling en eens per twee 
maanden verschijnt een 
column van de hand van onze 
directeur Adri van der Kemp.  
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