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wat beweegt…

Frank Huigen

tekst Peter Zwetsloot  beeld Giuseppe Toppers | Danto

In Wat beweegt… vertelt Frank Huigen van Canon Nederland hoe 
hij in zijn spaarzame vrije tijd invulling geeft aan zijn voetbalpassie 
als coach en als Ajax-supporter.

1 Frank Huigen werd geboren op 24 maart 1967 in 

Voorburg. Zijn ouders verhuisden twee jaar later naar 

Leiderdorp. Daar groeide hij op en ging hij naar de 

lagere school. In Leiden deed hij het Atheneum, om 

vervolgens naar de HEAO in Den Haag te gaan. Daar 

ging hij ook wonen. Na de succesvolle afronding van zijn 

HBO-opleiding keerde hij terug naar Leiden, waar hij 

ook zijn eerste baan bij een projectontwikkelaar kreeg. 

Bewuste keuze
Na verloop van tijd maakte Frank de bewuste keuze om 

zich verder te ontwikkelen in sales en solliciteerde naar 

een buitendienstfunctie bij Océ. Hij werd er aangeno-

men en begon op 1 januari 1992 bij de Nederlandse 

fabrikant van copiers en printers. Daar werkt Frank, 

op 1 januari 2017, alweer 25 jaar en nog altijd met veel 

plezier. De talenten van Frank werden al vroeg ontdekt. 

Hij kreeg de kans om de Océ Academy aan te sturen. 

Die mogelijkheid greep hij met beide handen aan. 

Alleen sales-talenten krijgen toegang tot dit interne 

Océ opleidingsinstituut en leggen met het volgen van 

de trainingen vaak de basis voor een latere baan in 

het management. Vandaag de dag is Frank lid van het 

directieteam van de Nederlandse verkooporganisatie in 

Den Bosch. Hij is overall eindverantwoordelijk voor de 

grafische markt en integraal voor de top-25 klanten van 

Canon Nederland. Want het merk Océ bestaat nog wel, 

maar alle activiteiten zijn opgegaan in Canon.

Alle neuzen dezelfde kant op
Frank Huigen herinnert zich de overgang van Océ 

naar Canon maar al te goed. ‘In 2012 werd bekend dat 

Canon Océ had overgenomen. De integratie was een 

mega-operatie. Wij waren de eerste in Europa waar de 

grafische activiteiten van beide merken in één organisa-

tie werden ondergebracht. Dat waren spannende tijden. 

Alle neuzen moesten dezelfde kant open het proces om 

beide culturen te integreren, is bijzonder goed verlopen. 

Daar ben ik nog altijd trots op. Het is mijn stijl als ma-

nager om mensen verantwoordelijk te maken voor hun 

eigen successen. Wat voor type manager ik ben? Het is 

een cliché, maar ik ben een echte people manager en 

geloof heilig in goede samenwerking en teamwork.’

Prikkelende reacties
Met teamwork legt Frank Huigen automatisch de link 

naar de besteding van zijn spaarzame vrije tijd. ‘Op 

zaterdag sta ik langs de lijn als coach van RCL JO19-3, 

waar mijn oudste zoon Wouter speelt. Vroeger voet-

balde ik zelf ook bij deze Leiderdorpse voetbalclub. Ik 

coach dit team, samen met andere ouders, al vanaf de 

F-pupillen. Binnenkort begint mijn jongste zoon Sven 

hier bij de mini’s en wacht mij opnieuw een carrière 

als coach. Op zondag sta ik ook langs de lijn, maar 

dan op het hockeyveld om mijn dochter Finette aan te 

moedigen. Voetbal is en blijft mijn passie, want al sinds 

jaar en dag ben ik seizoenkaarthouder en bezoek ik de 

thuiswedstrijden van Ajax. Binnen de branche is mijn 

voetballiefde voor Ajax genoegzaam bekend. Het levert 

me wel eens prikkelende reacties op, als de resultaten 

te wensen overlaten. Gelukkig gebeurt dat niet zo veel’, 

zegt hij met een knipoog. Zelf voetbalt Frank niet meer, 

maar hardlopen doet hij des te meer. Zo’n vijf keer in de 

week begint hij de dag ermee. ‘Dat geeft me niet alleen 

een goed gevoel, maar ook energie en die kan ik in mijn 

job bij Canon goed gebruiken’. 1

Ik geloof heilig in goede 
samenwerking en teamwork

Hardlopen geeft me een goed gevoel en energie
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INTERESSES:  

Gezin, uit eten met 

Adriënne en voetbal

VAKANTIES:  

Wintersport en ‘s zomers 

naar de zon

LEVENSMOTTO:  

Genieten van elk moment 

van de dag, op het werk en 

privé

THUIS:  

Getrouwd met Adriënne, 

twee zonen Wouter, Sven 

en een dochter Finette
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