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We vroegen Frans Biemond (60) naar zijn band met 
de gemeente Kaag en Braassem, waar hij zijn hele  
leven al woont en werkt. Frans vertrekt per 1 januari als 
algemeen directeur bij Ploeg kozijnen in Nieuw-Vennep. 
Ronald van den Ing volgt hem op.

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900

Frans Biemond 
(links) en Ronald 
van der Ing

00H er!H er! 45

Frans is getrouwd met de in Hoogmade ge-
boren en getogen Ria (59). Samen hebben 
ze twee zoons: Hielke (30) en Auke (26). 
‘Ik ben geboren op Kaageiland, als jongste 
van vijf van Piet en Alie Biemond. Mijn 
ouders hadden daar een groenten- en fruit-
zaak, waar ik hielp. Ik heb daardoor in mijn 
jeugd al flink leren aanpakken. Dat gaf me 
een goede basis qua ondernemerschap en 
doorzettingsvermogen. Goed voor zowel 
mijn sportcarrière als marathonschaatser als 
in mijn werk bij onder meer Rabobank in 
Hoogmade en Rijpwetering en Heembouw 
in De Veen.’ Frans herinnert zich nog goed 
de uitspraken van zijn vader. ‘Hij zei: je 
hoeft het niet graag te doen, áls je het maar 
doet. En: als je geen zin hebt, dan máák je 
maar zin.’

Droom die uitkwam
Na 23 jaar op Kaageiland, verhuisde Frans 
naar Woubrugge om te gaan samenwonen 
met Ria. Inmiddels woont het stel al 34 jaar 
in Nieuwe Wetering - beide zoons zijn in-
middels uitgevlogen - aan de Noordveen-
weg bij de brug. Een vrijstaand huis aan het 
water. ‘Een heerlijke plek, dat we per toe-
val vonden. Het werd destijds onderhands 
verkocht, aan de keukentafel met een kop 
koffie. Binnen één dag was het beklonken. 
Daar hebben we nog altijd geen spijt van. 
Een eigen huis aan de waterkant was een 
droom die uitkwam. Inmiddels hebben 
we zelfs een dubbel terras aan het water.  
Geweldig.’ 
Een plek om rustig van te genieten, zou je 
denken. Maar niets is minder waar. Frans: 
‘Ria en ik zijn allebei actieve types. We fiet-

sen, schaatsen en kanoën regelmatig en zijn 
gek op tuinieren. Maar nu we bijna allebei 
60 zijn, doen we het wel wat rustiger aan.’ 
In dat kader liet de familie ook alle kozij-
nen vervangen door kunststof exemplaren, 
om zorgeloos oud te kunnen worden op hun 
geliefde stek. ‘Ik ga liever fietsen of kanoën 
dan zelf met een pot verf de ladder op.’

Hoofdcoach 
Dat klussen laat Frans graag aan de echte 
vaklui over. Managen is meer zijn ding. 
‘Ik werk alweer bijna acht jaar met veel 
plezier bij Ploeg, dat z’n roots heeft in  
Roelofarendsveen. Ik kende Jos (de op-
richter, red.) als neef van mijn vrouw. 
We fietsen en schaatsen al jaren graag  
samen. Zo ben ik bij Ploeg kozijnen 
terecht gekomen.’ De functie van algemeen 
directeur lijkt hem op het lijf geschreven. 
‘Ik haal graag het beste uit individuele  
medewerkers, meer dan ze misschien zelf 
voor mogelijk houden. Ik voel me een 
hoofdcoach van een prachtig team.’ Ook het 

sportieve jasje van Ploeg past de topspor-
ter als gegoten. ‘De sportmentaliteit en de 
wil om te presteren én winnen overheerst. 
Iets waar ik, terugkijkend op de afgelopen  
jaren, best trots op ben.’

Mooie uitdagingen 
Met weemoed, maar ook vol vertrouwen 
draagt Frans begin 2020 z’n functie over 
aan zijn collega Ronald, die nu nog com-
mercieel directeur is. ‘Er staat een prima 
managementteam klaar voor de toekomst. 
Met mooie uitdagingen, waaronder een 
tweede bedrijfspand in 2020. Maar ik vind 
het goed zo. Na 42 jaar werken kijk ik  
ernaar uit om samen met mijn vrouw meer 
tijd te kunnen besteden aan onze passie: 
lange afstandsfietsreizen.’ 
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‘ Onze woning?  
Een droom die uitkwam’


