
Naam: Frank Roders
Leeftijd: 60 jaar
Eerste baan: Tomatenplukken en daarna de hele dag  
van die lucht proberen af te komen
Beroep: Directeur/eigenaar van Compagnon
Woon- en werkplaats: Haaglanden
Burgerlijke staat: Gehuwd met ‘Haagse’ Hetty en  
vader van Max en Bob
Grootste overtuiging: It’s too late to stop now...
Tip voor de mensheid: Maak er wat van
Fotolocatie: Max Health Club in Den Haag

Keerpunt
Ik werd onlangs 60. Menigeen verlangt dan naar pensioen. 
Ik wil het tegenovergestelde. Fitness drie keer per week met 
personal trainer Bob Bakhuys, drie keer per week hardlopen 
en sinds kort op zwemles. Het stoorde me dat ik niet kon 
borstcrawlen en oefen nu met waterpoloër Fabian van den 
Berg. Best lastig om dit alsnog op te pakken maar we gaan 
door. Dit alles heeft een grappig effect: volgens mijn fitness
app ben ik nu 27!

Ontspanning
Mijn ideale dag? Eerst de Boulevard op en neer rennen.  
Eindigen bij Max Health Club om daar te zwemmen. Wan
delen naar de stad. Zo optimaal ontspannen aankomen bij 
vaste kapper Gould in de Oude Molstraat, al was het maar 
voor de gezellige klets met eigenaren Juan en Margreet. 
Door naar het terras aan de Dunne Bierkade waar ik met 
echtgenote Hetty tegenwoordig alcoholvrij bier drink bij De 
Paas. Om uiteindelijk met het hele gezin, met zonen Max en 
Bob, te eten bij onze favoriet De Tapperij in de Archipelbuurt.

Uitgaan
Vervolgens moeten we natuurlijk nog uit. We zijn ‘Vriend’ van 
het Paard, ik heb er zelfs een barkruk met m’n naam erop. 
We zijn van de soul en bezoeken ieder concert. Favoriet is 
nu Michelle David & The Gospel Sessions, de zaal in vuur en 
vlam. Maar ook als de Earring er weer eens is, hebben we 
een leuke avond. En niet te vergeten de Règâhs natuurlijk, 
onze lokale helden.

Vrouwen
Ik heb iets met vrouwen... Ik vind ze niet alleen leuk, ik vind 
ze ook goed in hun werk. Bij ons bedrijf Compagnon heb
ben we 87 vrouwen op 100 medewerkers. En allemaal nog
al extravert ook. Als ik ze in een zaal toespreek  en ik houd 
even mijn adem in, dan barst het gesprek alweer los. Geeft 
niks, met al die positieve energie zijn we gezamenlijk een 
echte Great Place to Work.

Inspiratie
Het is alweer 30 jaar geleden dat ik de nodige tegenslag  
ervaarde. Toen las ik de ‘7 habits’ van Stephen Covey. Het 
eerste hoofdstuk ging over proactiviteit: ga niet bij de pak
ken neerzitten, word geen slachtoffer, maak er wat van. Dat 
sprak me aan en dat probeer ik steeds in ere te houden.  
Al 20 jaar lang worden alle medewerkers bij Compagnon  
opgeleid in de filosofie van Covey. 

Thuis
Met het eigen bedrijf, sporten en uitgaan, ben ik niet erg veel 
thuis. En ook thuis ligt het ambitieniveau altijd iets te hoog. 
Ik struikel over de boeken die ik nog moet lezen, de cd’s die 
ik nog wil opnemen en de dingen die ik nog wil doen. Het 
bedrijf heb ik samen met mijn echtgenote, en zoon Bob 
werkt er ook, dus de zaken zijn altijd dichtbij. Het is soms 
lastig om afstand te nemen. Dan kunnen we beter vertrek
ken naar onze vaste adresjes in Verona en Salò aan het  
Gardameer. Er echt helemaal uit.

20 jaar
Compagnon bestaat dit jaar 20 jaar, een mijlpaal. Zoals  
iedere ondernemer zal herkennen, soms zat het echt mee 
en soms echt tegen. We willen nog steeds laten zien dat je 
als échte compagnons goed zaken kunt doen. Dat je klan
ten, kandidaten en collega’s als compagnons kan behande
len. Gaan we natuurlijk groots vieren, met veel soulmuziek, 
lekker eten en leuke mensen, aan het strand, bij Oscars in 
Scheveningen.
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