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Kennis houdt
Kuijpers op koers
In een maatschappij met vraagstukken
die steeds meer met elkaar verweven
zijn en technologische ontwikkelingen
die elkaar in hoog tempo opvolgen,
is kennis onmisbaar. We bundelen,
delen en verrijken de kennis op het
gebied van techniek en processen
in onze organisatie in integrale
teams. Dit doen we in de basis voor
onze opdrachtgevers. Dat is niet
genoeg. Om bij te kunnen dragen
aan de maatschappelijke uitdagingen
waar we met z’n allen voor staan,
moeten bedrijven ook hun kennis
delen met overheid, onderwijs en
samenwerkingspartners. Alleen
door samen te werken kunnen
we een bijdrage leveren aan deze
maatschappelijke vraagstukken.

De investeringen die we de afgelopen jaren deden in onze mensen,

klantvraag groeit. Het afgelopen jaar hebben we het Fries Museum in

de processen en de ontwikkeling van kennis, betalen zich uit. Kuijpers

Leeuwarden volledig aardgasloos gemaakt. Het museum is inmiddels

noteert over boekjaar 2018 een omzet van 232 miljoen euro (198 miljoen

al bijna een jaar zelfvoorzienend in energie en warmte en kijkt nu naar

in 2017) met een winst van 9,7 miljoen euro na belasting (5,2 miljoen in

de mogelijkheid om restwarmte uit te wisselen met een bedrijf of

2017). Met een gezonde liquiditeit en solvabiliteit is sprake van een solide

instantie in de directe omgeving. Bij de TU Delft hebben we het nieuwe

balans en mooie jaarrekening. De omzetstijging is mede te danken aan

onderwijsgebouw Pulse opgeleverd. Het is het eerste energieneutrale

vier bedrijfsovernames. Kuijpers nam in 2018 Hultermans, ProjectServe,

gebouw met gelijkstroomnetwerk (direct current) op de campus en heeft

Leviuz en PHF Services over, waarmee we onze positie in met name de

energielabel A++++.

industrie en hightech sterk verstevigden.
Ik blik met gepaste trots terug op 2018, maar op een aantal vlakken
2018 was ook voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. In maart werd ik

is zeker nog ruimte voor ontwikkeling. Niet alle klanten beoordelen

namelijk uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Gedurende het hele

onze dienstverlening met een voldoende en ook het verloop van

jaar kwam ik op plekken waar ik anders misschien nooit zou komen en

medewerkers is hoger dan onze interne doelstelling. Ook vinden er nog

kon zo het bedrijf – maar vooral ook de maatschappelijke waarde van

steeds bedrijfsongevallen plaats, terwijl we veiligheid hoog op de agenda

techniek – een mooi podium geven. Meer hierover leest u op pagina 47.

hebben staan. Ik ben me ervan bewust dat we juist nu het economische

Vakblad Cobouw benoemde mij in maart 2019 bovendien tot nummer 1

klimaat gunstig is ook extra kunnen én moeten investeren in het

Topvrouw in de bouw.

verbeteren van onze bedrijfsvoering. Genoeg te doen dus, ook in 2019.

De ambitie om alleen nog energieneutrale installaties te realiseren, heeft
met name in de utiliteit voor focus en mooie resultaten gezorgd. De

Auke Kper
Algemeen directeur
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Bedrijfsresultaat
We sluiten 2018 positief af met een omzet van 232 miljoen euro (198

met name in de utiliteit voor focus en mooie resultaten gezorgd. Waar

Samenvatting 2018

miljoen in 2017) en met een nettowinst van 9,7 miljoen euro na belasting

klanten enkele jaren geleden nog niet klaar waren voor de keuze voor een

(5,2 miljoen in 2017). Met een gezonde liquiditeit en solvabiliteit is er

duurzamere leef- en werkomgeving en bijbehorende investering, kunnen

De markt is volop in beweging. Klanten zoeken een
betrouwbare partner die niet alleen in de beste
technische oplossing voorziet, maar ook binnen
de afgesproken tijd en het afgesproken budget in
staat is die oplossing te leveren. Investeringen en
daarmee de vraag zijn toegenomen, daartegenover
staat een tekort aan goed geschoold technisch
personeel. We zien de leidende rol van techniek in
projecten en in de samenleving groeien en zijn meer
en meer betrokken bij het primaire proces van de
klant. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat we vaker
als hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid
dragen, waar dit voorheen als vanzelfsprekend door
een bouwbedrijf werd gedaan. Binnen het steeds
veranderende speelveld houden we focus op tevreden
klanten, tevreden medewerkers en een gezond
rendement. Hierdoor wisten we afgelopen jaar op
meerdere vlakken succesvol invulling te geven aan de
uitgestippelde strategische koers.

sprake van een solide basis voor de continuïteit van de onderneming.

we inmiddels – mede door de maatschappelijke discussie – een steeds

De omzetstijging is mede te danken aan vier bedrijfsovernames. In 2018

grotere rol van betekenis spelen. De klantvraag groeit: ruim 60% van onze

namen we Hultermans, ProjectServe, Leviuz en PHF Services over. Hiermee

omzet heeft inmiddels een duurzaam karakter. Om klanten in de toekomst

hebben we onze positie in met name de industrie en hightech sterk

nog beter - maar vooral ook op een meer circulaire manier - te helpen

verstevigd. De investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan in

met verduurzamingsvraagstukken, besteden we aandacht aan de verdere

onze mensen, bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van kennis, betalen

ontwikkeling van kennis over onder meer gelijkstroom en de toepassing

zich uit. Door meer aandacht voor risico’s in het voortraject hebben we

van waterstof.

minder verlieslatende projecten in onze orderportefeuille en is onze
verliesvoorziening gedaald in verhouding tot onze omzet.

Vooruitblik 2019
Op meerdere niveaus streven we de komende jaren naar een 8, waarbij

Onze mensen: ontwikkeling en veiligheid

klanten en medewerkers de belangrijkste graadmeters zijn. We verwachten

Kuijpers is een aantrekkelijke werkgever. Ondanks de krappe arbeidsmarkt

in 2019 de stijgende lijn van 2018 vast te houden. De orderportefeuille is

wisten we het afgelopen jaar voldoende vakmensen aan te trekken.

goed gevuld en de resultaten van het voorgaande jaar bieden voldoende

Toch zien we door de overspannen arbeidsmarkt helaas ook mensen

ruimte om de investeringen in een solide toekomst voort te zetten.

uitstromen en sommige functies blijken lastig in te vullen. We blijven
aandacht besteden aan het langdurig binden en boeien van mensen
onder meer door opleiding en ontwikkeling maar ook door aandacht
voor persoonlijk leiderschap en verankering van de Kuijpers-cultuur. Veel

A.A.M. Kuyers

medewerkers spreken hun waardering uit voor de informele werksfeer van

Algemeen directeur

ons familiebedrijf, de technisch uitdagende projecten waaraan ze mogen
werken en de ruimte die ze krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen.

W.H.J.M. Deren

Onze oplossingen: innovatie & duurzaamheid

N.A.M. Aroden

De ambitie om alleen nog energieneutrale installaties te realiseren, heeft

Financieel directeur
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Commercieel directeur

Echte
mensen

1232
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Echte mensen
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We investeerden in 2018 € 1.468.041,- en daarmee zijn in totaal
1800 opleidingen en trainingen met goed gevolg afgerond.
Een greep uit de trajecten:

12

Nationaliteiten

Woonachtig in
alle provincies

1128

104

Mannen

Vrouwen

AANTAL COLLEGA’S

14

28

Duurzame
energie

LEAN
Greenbelt

46

64

Technicus als
ambassadeur

44

Stagiairs en
afstudeerders

14

Mensen in dienst met
een afstand tot de
arbeidsmarkt

11

Vrouwen in
technische functies

Stoom- en
condensaattechniek

77

21

Asbest
herkennen

Cleanroom
gedrag

211

1113

BHV*

VCA*

MELDINGEN OP HET GEBIED
VAN (ON)VEILIG WERKEN

119
(totaal)

64

gevaarlijke situaties

55

ongevallen

30

Zakelijk gebruik van social media

473

Technici

515

244

Engineering en
werkvoorbereiding

Management en
ondersteuning

Daarnaast hebben alle medewerkers de mogelijkheid om
onbeperkt online trainingen te volgen via GoodHabitz.
In 2018 werden in totaal 8272 modules bestudeerd.
*= totaal aantal collega’s met geldig certificaat op 31-12-2018
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Er gebeuren nog steeds ongevallen, terwijl veilig werken
hoog op de agenda staat. Daarom zijn we eind 2018 gestart
met het programma Kuijpers Bewust Veilig, om bij onze
mensen een hoger veiligheidsbewustzijn te creëren.
** = waarvan 16 met verzuim.

Management Deeloment
Het geleerde in praktijk

met
de kennis
van Rudi
Tal s e agren k,
he  w je ree oet a j i ma.

Acht jaar geleden ontwikkelde Kuijpers een Management
Development (MD)-programma, om eigen medewerkers op te
leiden voor het management van de toekomst. Hierbij staan
communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
centraal.
Verschillende deelnemers – inmiddels hebben twee groepen
het traject afgerond en beginnen we in 2019 met de derde
groep – hebben intussen een leidinggevende positie in het
bedrijf.
Bij de recente bedrijfsovernames die Kuijpers deed, kwam
de persoonlijke ontwikkeling door het MD-programma
goed van pas: gecombineerd met de Kuijpers-ervaring en
langetermijnvisie die we hebben, viel alles op z’n plek door
enkele van onze MD’ers een prominente rol te geven bij de
integratie van de nieuwe bedrijfsonderdelen.
Door het betrekken van mensen bij een plan en dit plan samen
verder te ontwikkelen is gebleken dat draagvlak ontstaat en de
motivatie groeit. Zo hebben we bijvoorbeeld groepsgesprekken
georganiseerd met de nieuwe collega’s en ze betrokken in het
proces. Op deze manier ‘integreren’ we de bestaande cultuur
van de afzonderlijke bedrijven in die van Kuijpers.

Rudi Spierings
Adjunct directeur Kuijpers Industrie
8
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Opleing e ontikeng
Er valt nog zo veel te leren
De rol van onze mensen is

en contractmanagers. De leergang

in de afgelopen jaren steeds

Kuijpers Operationeel Management

integraler geworden, onder meer

(KOM) is bedoeld voor (aankomend)

door nieuwe technieken, meer

chef-monteurs en andere

verantwoordelijkheden en de

leidinggevenden in de uitvoering.

toegenomen samenwerking tussen
disciplines. Reden voor Kuijpers

Uit de reacties van deelnemers blijkt

om onze mensen te trainen in de

na aﬂoop dat ze het zeer waarderen

vaardigheden, de kennis en het

dat Kuijpers in hen investeert.

gedrag die daarbij horen. Dat doen

Verder geven ze aan dat ze dankzij

we met twee leergangen, op maat

de trainingen meer ‘in control’ zijn

ontwikkeld door OP+ en De ONT-

en mondiger zijn geworden bij het

wikkelaar.

samenwerken. Gunstig bijkomend

met
de kennis
van Jacqueline
en Cor
ON-wile: maa et owele
va ne mir gewel.

effect van de trainingen: ze weten
De leergang Kuijpers Project

elkaar in het dagelijks werk nu

Management (KPM) richt zich op

steeds beter te vinden.

projectleiders, projectmanagers

Jacqueline Huisman en Cor de Bruijn
(Externe) trainers
10
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Habib Fayizi en Lassaad Kefi

met
de kennis
van Conrad
Verawolhe eme
doo eit e ken.

Conrad Hilgersom
Servicetechnicus
12

Jaarverslag 2018

Opleing Durze Eergie
Meer dan basiskennis
Kuijpers wil alleen energieneutrale

De rode draad van de opleiding

communicatieve- en

en gezonde installaties realiseren.

bestaat uit de basistechnieken

adviesvaardigheden aan bod.

Dit geeft ons richting, maar we

duurzame energie, duurzame

In de praktijk merken we dat onze

moeten er wel wat voor doen! In

innovaties, beleid en subsidies,

mensen die de opleiding volgden

samenwerking met PHOE

businesscases, monitoring en

zich beter toegerust voelen. Met de

(Opleidingen in energie)

advisering aan de klant. De focus

juiste feitenkennis kunnen ze

ontwikkelden we de post-hbo-

van de opleiding ligt op de

opdrachtgevers beter adviseren.

opleiding Duurzame Energie, die in

gebouwde omgeving. Naast de

2018 gevolgd werd door een

diverse duurzame technieken

tweede groep collega’s.

komen in het programma ook

Maathij e ecologie
Samenwerking is de sleutel
De maatschappij verandert in sneltreinvaart. Technologische
ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en
uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen
om nieuwe invalshoeken en specialistische kennis. Bedrijven
kunnen en moeten hun bijdrage leveren.
We gebruiken nieuwe technologieën zoals ‘big data’ in onze
werkprocessen en hebben bij enkele opdrachtgevers inmiddels
opgeleverd met behulp van virtual reality. We willen (en moeten!)

met
de kennis
van Alexander
Uitagne anak or n e dle.

onze kennis delen. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de
markt. Steeds vaker is kennis ook een specifieke marktbehoefte.
Standaardisatie is een belangrijke voorwaarde voor
herbruikbaarheid van data, informatie en kennis, evenals een
belangrijke basis voor eenduidige communicatie en eﬃciëntie.
We zijn als adviseur betrokken bij het Forum Standaardisatie
van de Rijksoverheid, zijn vertegenwoordigd in verschillende
commissies van Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI)
en delen onze kennis via verschillende brancheverenigingen.
Dit jaar hebben we als bedrijf de DigiDeal voor de Gebouwde
Omgeving bekrachtigd. Hierin worden sectorbrede afspraken
gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie
van data en informatie in de bouw. Een goede ontwikkeling in
de branche. Samenwerking is de sleutel. Want we kunnen dit
Meer een over
de Dgiea O?

niet alleen en dit is pas het begin…

14
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Alexander Hoos
Informatiemanager

Kujers Veli Ap
Laagdrempeliger melden

met
de kennis
van Monique
Socle lid raag j aa
velghebeutjn.

Kuijpers houdt zich actief bezig

veilige situaties worden gedeeld,

met het vergroten van het

ter inzage en inspiratie. Al onze

veiligheidsbewustzijn van onze

mensen kunnen op elk moment

mensen. In september 2018

het werk stilleggen als sprake is van

lanceerden we de Kuijpers Veilig

een onveilige situatie. We werken

App. Hiermee maakten we het

dan pas verder als er aanpassingen

melden van onveilige situaties

op het gebied van de veiligheid zijn

en ongevallen laagdrempeliger.

gedaan.

De behoefte hieraan was groot:
voorheen was het doen van een

Mede door de Kuijpers Veilig

melding vrij omslachtig en bracht

App kan Kuijpers beter inspelen

het daarnaast veel handmatige

op het borgen van een veilige

administratie voor de afdeling

werkomgeving. Verschillende

Kwaliteit, Arbo en Milieu met zich

bewustwordingsmaatregelen

mee.

dragen bovendien bij aan de sociale
veiligheid, die van groot belang is

Het aantal meldingen is met 55%

bij het gezamenlijk vergroten van

toegenomen. Niet alleen onveilige

het veiligheidsbewustzijn.

situaties worden gemeld: ook

Monique van Beek
KAM coördinator
16
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Echte
oplossingen

Niewe rodciefciteit HA
Als hoofdaannemer
verantwoordelijk voor bouw
Biofarmaceutisch bedrijf HALIX in

Door de ambitieuze planning lopen

Leiden wil ook in de toekomst zijn

– in verschillende bouwfases –

klanten optimaal bedienen en

ruwbouw en afbouw door elkaar.

realiseert daarom een nieuwe

Dit vraagt om vergaande

productiefaciliteit. Kuijpers is bij

afstemming tussen opdrachtgever,

deze nieuwbouw als

Kuijpers en de ervaren

hoofdaannemer verantwoordelijk

bouwteampartners EGM, DuPrie,

voor alle technische installaties en

IMD en CCG. De productiefaciliteit

bouwkundige zaken. In het grootste

zal volgens planning in 2019 in

gedeelte van het gebouw vindt in

bedrijf zijn.

met
de kennis
van William
Uitodeij lin t
utdej resulat.

geavanceerde cleanrooms
farmaceutische productie plaats.

Steeds vaker nemen we de totale
regie – van advies en ontwerp tot

We ontwierpen van binnen naar

en met realisatie – op ons in de

buiten: het primaire proces van

vorm van hoofdaannemerschap.

HALIX is leidend, het gebouw en de

Dat komt omdat techniek steeds

techniek zijn ondersteunend. Een

bepalender is voor de functionaliteit

half jaar na de start van het ontwerp

van een gebouw of productielocatie.

ging de eerste schop de grond in.
William Dirks
Projectmanager
18
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Ontikeing uantmcoter
In hoogwaardige cleanrooms

met
de kennis
van Sander
Unie tate or nate e
berowar teni.

Op enkele plekken in de

onderzoek altijd doorgaan en zijn

wereld vindt onderzoek plaats

de verschillende betrokken partijen

naar het ontwikkelen van een

in Nederland straks wellicht in staat

quantumcomputer: zo ook in

om door het realiseren van een

Nederland. Kuijpers was als

quantumcomputer berekeningen

hoofdaannemer verantwoordelijk

uit te voeren waar huidige

voor de ontwikkeling en de bouw

technologie niet toe in staat is.

van een uniek laboratorium. In de

Dit kan tot grotere verbeteringen

cleanrooms van dit laboratorium

leiden op allerlei gebieden.

– die aan hoge vocht- en

Denk aan voedselvoorziening,

temperatuureisen moeten voldoen

geneeskunde, klimaat, energie en

– vindt hoogwaardig onderzoek

internetveiligheid.

plaats.
Vanwege de hoge eisen zijn alle
installaties redundant uitgevoerd.
Dat betekent dat voor elk proces
een dubbele installatie ontworpen
en gerealiseerd is. Op deze
manier garanderen we dat de
techniek altijd werkt. Zo kan het

Sander Ermers
Projectleider
20
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Babmeleder
Nieuwe fabriek in het zuiden
Kuijpers realiseerde in

aan de installaties in zowel de

overleg met de klant hebben

bouwteamverband een nieuwe

kantooromgeving als de nieuwe

we het project als eerste,

fabriek voor babymelkpoeder in het

fabriek. We waren in het kantoor

volgens planning, geheel

zuiden van het land. Als de fabriek

verantwoordelijk voor de complete

restpuntloos, binnen budget én

op volledige capaciteit draait, kan

W-installatie en in de fabriek voor

naar tevredenheid van de klant

de opdrachtgever poedermelk

de complete W-installatie tussen

opgeleverd.

maken voor zuigelingen in meer

de opwekkende en afnemende

dan 90 landen.

installaties. Verschillende disciplines

Kuijpers is na oplevering nog steeds

werkten hierbij nauw samen.

betrokken: de specialisten van

met
de kennis
van Corné
Samerig  muci:
sleel o ses.

Beveiliging en Service & Onderhoud

Gedurende de bouwperiode van
bijna twee jaar werkte Kuijpers

Dankzij een eﬃciënte engineering,

– samen met vele partners –

uitvoering en opvallend goed

blijven op de locatie aan het werk.
Corné Blakenburg
Projectdirecteur
22
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met
de kennis
van Paul
Tecse rue op a voo
badvigsitalti.

Veliged gearaeer
Winkelcentrum Hoge Vucht
Kuijpers neemt steeds vaker de rol

Vanwege de vele verhuizingen per

sprinklerbron, geboord tot een

Het winkelcentrum is veilig, Kuijpers

van hoofdaannemer op zich, ook bij

jaar in een winkelcentrum, moesten

diepte van 80 meter. Deze kan de

draagt zorg voor de beperking van

projecten in de beveiliging. Zo

we met een oplossing komen die

sprinklerinstallatie van 120.000 liter

risico’s. En áls er wat gebeurt, dan

hebben onze specialisten de

de brandveiligheid in alle

water per uur voorzien. Voor de

zorgen we ervoor dat de schade

volledige brandveiligheid van

omstandigheden waarborgt.

aanleg van deze bron hebben we

beperkt blijft.

winkelcentrum Hoge Vucht in Breda

Daarom legde Kuijpers ruim 3800

een nieuwe technische ruimte

naar een hoger niveau gebracht.

sprinklers aan, die van water

gebouwd in een smalle steeg.

Niet alleen door de installatie van

worden voorzien door een

een nieuw sprinklersysteem, maar
ook door uitvoering van de
bouwkundige eisen.

Paul Hommelberg
Projectleider beveiligingssystemen
24
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Sca om
dit roet
te eije

Parterh Sa
Fabrikant van regelapparatuur
Gebouwautomatisering krijgt

in een eigentijdse onderwijscampus

een steeds grotere rol in de

met verschillende gebouwen.

gebouwen waarin we werken,

We waren verantwoordelijk voor

leren en beleven. Kuijpers werkt

ontwerp, engineering en uitvoering

al jarenlang met de systemen

van alle elektrotechnische

van Priva. Om de markt beter en

en werktuigbouwkundige

breder te kunnen bedienen, is

werkzaamheden,

Kuijpers daarnaast in 2018 een

inclusief de bijbehorende

partnerschap aangegaan met Saia,

gebouwautomatisering en

fabrikant van regelapparatuur voor

brandmeldinstallatie. Onze

gebouwautomatisering.

gebouwautomatiserings-

met
de kennis
van Martin
Sli geoen oor
geoataseig
al rde for.

specialisten zorgden voor
We zetten de apparatuur van

de regeltechniek van alle

Saia met name in bij technisch

klimaatinstallaties en aansturing

ingenieuze projecten met hoge

van de verlichting en de

eisen aan de regeltechniek

centrale bedienpanelen in

– zoals in laboratoria en

de portiersloges. Voor de

cleanroomomgevingen. Bovendien

bediening en het beheer van alle

kunnen we opdrachtgevers met

technische installaties realiseerde

een specifieke voorkeur voor Saia

Kuijpers een overkoepelend

nu ook van dienst zijn. De Rooi

gebouwbeheersysteem van Saia.

Pannen is zo’n opdrachtgever.
Meer lezen:
Kuijpers transformeerde de

www.kuijpers.nl/seeligkazerne

voormalige Seeligkazerne in Breda

Martin Staal
Technisch directeur Kuijpers Specialistische
Oplossingen / manager Gebouwautomatisering
26
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Zuvel
Nieuwe fabriek in het noorden

met
de kennis
van Bjorn
Mulsilir ana b uvelgiga.

Om te kunnen groeien in het

duurzame en gecontroleerde

marktsegment Performance and

werkomgeving. Die combinatie

Lifestyle Nutrition (PLN) heeft een

vraagt om een slimme

van onze opdrachtgevers in de

samenwerking.

zuivelsector een nieuwe fabriek
gerealiseerd in het noorden van

Kuijpers realiseerde alle technische

Nederland. In de fabriek wordt

installaties in het nieuwe gebouw,

whey proteine isolate – één van

waarin een volledig nieuwe

de belangrijkste grondstoffen in

productielijn is ondergebracht.

het PLN-segment – ontwikkeld en

Onze specialisten op het

verwerkt.

gebied van procestechniek en
klimaatinstallaties hebben nauw

In de industriesector staat de

samengewerkt. Kuijpers verzorgde

kwaliteit van het productieproces

de E- en W-installaties, van

altijd op één, maar er is wel

engineering tot montage.

behoefte om dat proces te laten
plaatsvinden in een prettige,

Bjorn Fransen
Projectmanager
28
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Verevigig oitie
In industrie en hightech
2018 was een belangrijk jaar

klantvraag een toekomstgericht

voor de industrie-activiteiten van

advies kunnen geven over de

Kuijpers. Het bedrijfsonderdeel

juiste oplossing en deze verder uit

vertegenwoordigt inmiddels een

kunnen werken tot de realisatiefase.

omzet van 38 miljoen euro en
wist door drie bedrijfsovernames

Naast de overname van Hultermans,

versneld te groeien naar

Leviuz en ProjectServe wist Kuijpers

een specialist met landelijke

nog een vierde onderneming toe

dekking. Met de overname van

te voegen: PHF Services. Hiermee

ProjectServe breiden we zowel ons

hebben we niet alleen goede

dienstenpakket als onze kennis

vakmensen maar ook aanvullende

van procestechnologie uit. Een

kennis van consultancy en facilitair

nieuwe expertise waardoor we

management van cleanrooms en

behalve ontwerp en realisatie van

hightech productieomgevingen in

procesinstallaties nu vanaf de eerste

huis gehaald.

met
de kennis
van Hans
Tokterc dvi n e roeinte.

Hans Boevink
Vestigingsleider Kuijpers ProjectServe
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Het ceepvaartem
Beheer en onderhoud
Sinds 1 januari 2018 is Kuijpers aan
boord bij Het Scheepvaartmuseum
in Amsterdam. We zijn
verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van alle technische
installaties. Het museum wordt
door een ingenieus samenspel van

met
de kennis
van Ewout

technieken geklimatiseerd. Denk
hierbij aan warmte-koudeopslag,
warmtepompen, cv-ketels,
koelmachines, regeltechniek,

uit. We ontzorgen de opdrachtgever

luchtbehandeling en ook

en zijn momenteel bijvoorbeeld

elektrotechnische installaties en

bezig met een plan van aanpak

Onlangs leverden we de geheel

verlichting.

voor een betere bronbalans van

verbouwde museale ruimte op

de warmte-koudeopslaginstallatie.

de begane grond op. Een direct

Door actieve monitoring van

Daarnaast helpen we Het

resultaat van de rol die we hebben

de installaties kunnen we direct

Scheepvaartmuseum aan de

als adviseur en regisseur op

verbeteringen aanbrengen. Grotere

verplichtingen jegens de overheid

technisch vlak, voortgevloeid uit

optimalisaties voeren we planmatig

te voldoen.

het onderhoudscontract.

Al aveur conu  gesrek.

Ewout van Heiningen
Contractmanager
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met
de kennis
van Wilco
Verrowe  de as.

KB
Optimale omstandigheden door
jarenlange relatie
De nieuwbouw- en renovatie-

vernieuwd. Zo ook gebouw #11: het

inspanningen die de KNVB in de

gebouw waar in 2018 de VAR (Video

afgelopen jaren verrichtte, hebben

Assistant Referee) zijn intrek nam.

vruchten afgeworpen. De bond

Kuijpers verzorgde alle technische

beschikt over een accommodatie

installaties in dit gebouw,

die wat topsportvoorzieningen

waaronder databekabeling,

betreft volledig up-to-date is. Het

noodstroom, luchtbehandeling,

is mede daaraan te danken dat de

verlichting en beveiliging.

KNVB Campus in Zeist sinds 2018
het vaste thuishonk is van het

Wanneer alle ogen tijdens cruciale

Nederlands elftal.

momenten in voetbalwedstrijden
gericht zijn op de VAR, denken wij

Kuijpers is bij de KNVB

aan de techniek en het comfort

verantwoordelijk voor alle

in de ruimte waarin de VAR zich

technische installaties. Deze

bevindt: wij zorgen voor de

verantwoordelijkheid is met name

optimale omstandigheden in de

gebaseerd op kwaliteit, ervaring en

ruimte waar cruciale beslissingen

vertrouwen. In de afgelopen jaren is

genomen worden.

er een echt partnerschap ontstaan.
De afgelopen jaren zijn stap voor

Meer over Kuijpers en de KNVB?

stap alle gebouwen op de campus

www.kuijpers.nl/knvb
Sca om
dit roet
te eije

Wilco Wanzing
Projectleider
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Echt
toekomst
bestendig

Ec toemstestedig
Transitie naar aardgasloos

met
de kennis
van Stefan

Bij het verduurzamen van de energievoorziening voor gebouwen
stond de afgelopen decennia nauwelijks iemand stil.
Nu de Nederlandse overheid de Groningse gaswinning verder
afbouwt en branchevereniging Techniek Nederland (voorheen

stap 1

Actieve monitoring

stap 2

Software aanpassingen

stap 3

Hardware aanpassingen

stap 4

Aanbieding voor
technische aanpassingen

UNETO-VNI) de ambitie heeft uitgesproken om vanaf 2023
geen cv-ketels meer te plaatsen, raakt de energietransitie in een
stroomversnelling. Kuijpers begeleidt bijvoorbeeld het Fries Museum

Gasverbruik op
vreemde momenten

in deze transitie.

Waar og e v-ke geruke?

++

??
Groot gedeelte
aardgasloos

Volledig
aardgasloos

Extra besparing
op brandverzekering

Tegenwoordig is het bij het uitlenen van kunst vanzelfsprekend dat
het ontvangende museum voldoet aan strenge eisen op het gebied
van klimaat en beveiliging. Kuijpers helpt het Fries Museum – met
almaar groeiende bezoekersaantallen – hiermee. Voor het Fries
Museum staan, naast het voldoen aan de strenge eisen ten opzichte
van de kunst, comfort en gastvrijheid voor de bezoeker voorop. Om
verdere groei te faciliteren, is het museum achter de schermen altijd
bezig met de toekomst: ook op het gebied van techniek. In 2018
is het museum volledig aardgasloos gaan opereren. Door slimme
aanpassingen aan de warmte-koudeopslaginstallatie kon de gaskraan
definitief dicht, zonder een dag gesloten te zijn geweest voor publiek.
Momenteel zetten we samen de volgende stap: we zijn in gesprek
met gebouweigenaren in de omgeving van het Fries Museum. Want
het warmte-overschot van het museum kan een gebouw in de
Stefan Wanders
Projectleider

omgeving verwarmen.

Jaarverslag 2018
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Enereopekee deingeel
Met beauty en brains
Sinds eind 2018 is een pand van Kuijpers in Helmond
voorzien van de eerste interactieve, energieopwekkende
designgevel ter wereld. De nieuwe gevel is een fraai
voorbeeld van hoe duurzaamheid en Dutch Design
samengaan. De zonnepanelen hebben ‘beauty en brains’:
ze zien er mooi uit, wekken zonne-energie op én kunnen
dankzij geïntegreerde ledverlichting zelfs communiceren met
de omgeving.
Studio Solarix was verantwoordelijk voor het

met
de kennis
van Hans
Co-ceae m lle n taa.

design. Bij de ontwikkeling zijn ook gevelbouwer
Sorba, zonnepanelenproducent Kameleon Solar en
verlichtingsspecialist LedLabel betrokken. Het proces was
innovatief: het begon met een goed idee, er volgden een
prototype en een testfase. Kuijpers had voor het eerst ook
met productontwikkeling te maken. In de fabriek kwam alles
– zoals goede co-creatie betaamt – samen. De realisatie kon
beginnen.
Voor Kuijpers is de buitenkant van het kantoor niet alleen
een duurzaam en fraai visitekaartje. Het is ook een signaal
passend bij de ambitie voorop te lopen bij de uitdagingen
die de energietransitie biedt.
Meer lezen? Ga naar www.kuijpers.nl/solarix
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Hans Jonkers
Projectleider
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met
de kennis
van Peter
Gelsnig s ee toeosze,
maa realei.

PU T el
Energieneutraal onderwijsgebouw
met gelijkstroomnetwerk
Pulse is tussen twee faculteiten

aandacht besteed met innovatieve

innovatieve duurzame installatie

van de stroom die wordt opgewekt.

in geplaatst, heeft een warmte-

klimaatvloeren, klimaateilanden

in het gebouw is de verlichting

Hiervoor zijn armaturen ontwikkeld

koudeopslaginstallatie in de bodem

met een geïntegreerde lichtlijn en

die rechtstreeks, dus zonder

die niet alleen technisch maar ook

en ca. 750 m² zonnecellen op het

ventilatie op basis van de CO2-

omvormers, gevoed wordt door de

esthetisch voldoen.

dak, die rechtstreeks aangesloten

regeling.

elektriciteit die de zonnepanelen

zijn op de verlichting. Het gebouw

Peter Govers
Projectmanager
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op het dak opwekken. Zo gaat er

Meer weten over dit project?
Ga naar www.kuijpers.nl/pulse

is uitgerust met luchtdichte gevels

TU Delft maakt werk van zijn

zo min mogelijk zonne-energie

en zeer minimale kozijnen. Ook

duurzame ambities en staat

verloren. Met een omvormer verlies

aan het binnenklimaat is veel

open voor de dialoog. De meest

je toch al gauw 5 tot 10 procent

Enereleverncier
Door exploitatie energiecentrale

Aalsmeer. De vereniging van eigenaren

Het eerste half jaar heeft de centrale

koos Kuijpers als nieuwe eigenaar en

naar verwachting gepresteerd. Warmte

exploitant van de energiecentrale,

wordt momenteel volledig gegenereerd

die voorheen in handen was van een

door CV-ketels, koude wordt geleverd

traditionele energieleverancier.

door een warmte-koudeopslaginstallatie.

met
de kennis
van Jesper

Ondertussen lopen de voorbereidingen

Busesa vo veig arme e koe.

Sinds 1 juli 2018 is Kuijpers de

én de beloofde warmte en koude

energieleverancier voor gebruikers

garanderen aan de afnemers.

van het terrein van Flora Holland in

Kuijpers garandeert door het sluiten

om in de komende winter op een meer

van deze overeenkomst de levering van

duurzame manier warmte te kunnen

koude en warmte voor de komende 15

opwekken. Dan wordt naar verwachting

jaar. De energiecentrale is operationeel

50% van de warmte duurzaam opgewekt

sinds 2001 en daarmee verouderd.

en het aardgasverbruik gehalveerd. Ook

Zodoende hebben we een businesscase

richten we ons de komende jaren op de

opgesteld, waarbij we zelf de benodigde

afstemming tussen de energiecentrale

investeringen doen bij het renoveren en

en de gebouwgebonden installaties van

verduurzamen van de energiecentrale

de afnemers.
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Jesper Vonk
Exploitatiemanager
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Eure!Cup
Ontwerpwedstrijd voor
scholieren
Hoe combineer je de ‘hippe’ techniek van apps en gadgets
met traditionele ‘achter de muur’-techniek? Kuijpers vroeg
het scholieren tijdens de 2018-editie van de Eureka!Cup.
Zij kwamen – niet gehinderd door mitsen en maren –
met slimme én haalbare oplossingen voor het realtime
opslaan en toegankelijk maken van installatie-informatie in
operatiekamers: een webbased platform op basis van apps
en augmented reality.

met
de kennis
van Peter
Inired, ho evagen e jg
aanjk eg raten.

Tweeduizend leerlingen van 59 scholen schreven zich in
voor deze Kuijpers-opdracht. Dit enthousiasme toont aan
dat scholieren best ‘in’ zijn voor techniek, als je het vakgebied
maar spannend en interessant genoeg maakt, met ruimte
voor innovatieve technologie in combinatie met bestaande
techniek.
Het webbased informatie- en communicatieplatform won de
wedstrijd, maar ook andere scholierenteams lieten Kuijpers
tijdens de Eureka!Cup interessante benaderingen en échte
oplossingen zien. Het zou een gemiste kans zijn om al die
frisse inzichten te laten liggen. Daarom doet Kuijpers ook in
2019 weer mee aan de Eureka!Cup.

Peter Vugts
Maintenance consultant en jurylid Eureka!Cup 2018
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Bek het aar v
Auke s Zaevru
va et ar 2018

Auke Kper
Zakenvrouw van het Jaar 2018
Op 19 maart 2018 is algemeen directeur Aukje Kuypers uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018. Ze zet zich in voor meer
diversiteit, ‘Anders Denkers’, binnen de technische branche. Want diversiteit is nodig om te innoveren.
Aukje Kuypers: “We leven in een digitale, duurzaam verbonden wereld.

in huis. Vrouwen kijken anders naar techniek en voegen zo echt iets toe.

Voor ons bedrijf betekent dat dat we vooral de techniek – ons werk –

In de huidige energietransitie is samenwerking en verbinding nodig.

op orde hebben én begrijpen waar die voor dient. Daarom is het goed

Dat is precies waar veel vrouwen goed in zijn.”

om mensen uit andere sectoren te laten meedenken. Zo ontwikkelden
we een aantal jaren geleden het samenwerkingsverband Care&Co,

Door invulling te geven aan het onderwijs – onze mensen geven

om de gebouwde omgeving in de zorg te verduurzamen. Hierbij zijn

bijvoorbeeld gastlessen op scholen – dragen we het vakmanschap over

niet alleen architect, aannemer, bouwer en technisch dienstverlener

aan de jonge generatie: een belangrijke pijler voor Kuijpers. Daarnaast

betrokken, maar ook iemand uit de ouderenzorg. Want die weet hoe de

mogen we ons gelukkig prijzen met vele mooie initiatieven die buiten

zorg in elkaar steekt en hoe gebouwen in de praktijk gebruikt worden.”

de klas plaatsvinden, zodat kinderen ervaren dat techniek ‘overal’ is en
niet meer weg is te denken uit het dagelijks leven.”

“Diversiteit zit hem overigens niet alleen in de werkmatige achtergrond
van mensen, maar ook in cultuur, afkomst en geslacht. In onze

Een kleine greep uit de inspirerende initiatieven waar Kuijpers aan

eigen organisatie werken nu veertien mensen met een afstand tot

meewerkt: Dutch Technology Week, Eureka!Cup, FIRST® LEGO® League,

de arbeidsmarkt en hebben we collega’s van acht verschillende

Girlsday en Den Bosch Data Week.

nationaliteiten.”
Bekijk hier het jaar van Aukje als Zakenvrouw van het Jaar 2018:
Ben je zelf een Anders Denker?

“De sr e eel er men e divrse
acrrne nog om  2050 engenraal e
kun jn. Di pa ga rer da os vgee.”

“Ik hoor vaak dat ik een ander soort vragen stel. Misschien komt dat
omdat ik een bedrijfskundige achtergrond heb. Ik ben niet technisch
geschoold. Momenteel hebben we elf vrouwen in technische functies

Jaarverslag 2018
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www.kuijpers.nl/zakenvrouw

Controleverklaring
Van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van P.G. Kuijpers & Zonen B.V.
Ons oordeel

Onze verantwoordelijkheden

De samengevatte jaarrekening 2018 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. te

treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de

Helmond is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van

van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. en onze controleverklaring daarbij.

samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten

P.G. Kuijpers & Zonen B.V.

De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening

consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze

bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle

plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25

recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te

van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde

april 2019.

rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Tilburg, 17 mei 2019

jaarrekening 2018 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

jaarrekening 2018 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. in onze

1. de samengevatte, geconsolideerde balans per 31 december 2018;

controleverklaring van 25 april 2019.

en
2. de samengevatte, geconsolideerde winst- en verliesrekening over
2018;

ABAB Accountants B.V.
Was getekend

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
commissarissen voor de samengevatte jaarrekening

drs. M.M.C.B. van der Voorden RA

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
Samengevatte jaarrekening

samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn

beschreven in de toelichting van de jaarrekening.

vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van

jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Jaarverslag 2018
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (in euro’s)
ACTIVA (in euro's)

31 december 2018

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 (in euro’s)
31 december 2018

31 december 2017
Bedrijfsopbrengsten

Vaste activa
4.356.750

244.800

• Materiële vaste activa

13.194.504

12.073.881

• Financiële vaste activa

2.244.569

1.802.609

• Immateriële vaste activa

596.368

• Voorraden; grond- en hulpstoffen

566.212

Vorderingen
• Overige vorderingen en overlopende activa

42.856.603

44.564.450

3.617.591

2.487.851
47.052.301

Liquide middelen

17.492.099

6.380.057

Balanstotaal

84.358.484

68.119.860

31 december 2018

Groepsvermogen
Voorzieningen

201.797.634

196.355.285

30.143.873

1.925.733
231.941.507

198.281.018

• Kosten materiaal en werk derden

120.711.718

104.920.062

• Lonen en salarissen

58.896.681

52.218.882

• Sociale lasten en pensioenlasten

15.939.310

13.483.905

4.480.548

3.480.911

19.030.775

17.295.357

• Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

219.059.032

191.399.117

12.882.475

6.881.901

31 december 2017
32.313.505

26.637.582

1.184.801

1.176.799

Financiële baten en lasten
• Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en effecten

Kortlopende schulden
• Schulden aan leveranciers en handelskredieten

18.432.438

17.549.660

• Belastingen en premies sociale verzekeringen

13.626.396

8.284.390

• Onderhanden projecten

9.786.145

6.439.603

• Overige schulden en overlopende passiva

9.015.199

8.031.826

Balanstotaal

• Mutatie onderhanden projecten

• Afschrijvingen

46.474.194

PASSIVA (in euro’s)

• Netto-omzet

Som der bedrijfskosten

Vlottende activa

• Handelsdebiteuren

31 december 2017

88.131

85.013

• Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

374.219

417.331

• Rentelasten en soortgelijke kosten

-389.473

-460.654

Resultaat vóór belastingen

50.860.178

40.305.479

• Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

84.358.484

68.119.860

Resultaat na belastingen
Jaarverslag 2018
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72.877

41.690

12.955.352

6.923.591

-3.279.429

-1.759.163

9.675.923

5.164.428

In het kort

Duurzame
oplossingen

% CO2 reductie
per FTE

Omzet

Resultaat na
belasting

2018

Uitgaven
opleidingen

1232

4,0%

1800

€ 1.468.041,-

61%

1%

232 miljoen

9,7 miljoen

2017

Gevolgde
opleidingen

1109

4,2%

1600

€ 1.290.025,-

42%

4%

198 miljoen

5,2 miljoen

2016

Aantal
Ziekteverzuim
medewerkers

1004

4,0%

1450

€ 1.159.205,-

39%

22%

171 miljoen

2,7 miljoen

Kuijpers
Postbus 121
5700 AC Helmond
0492 - 57 86 00
info@kuijpers.nl
www.kuijpers.nl

