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Kuijpers
in beweging
Kuijpers is in beweging. En we zétten zaken in beweging. Door mee te denken met onze klanten, door
klanten te helpen anders te denken, maar ook door innovatie in de gehele branche en in het onderwijs.
De beweging ziet u – letterlijk – terug in de vorm en inhoud van dit jaarverslag van Kuijpers over het jaar 2017.

Na jaren van bescheiden groei is de markt weer in
ontwikkeling. En dat heeft ook effect op ons. De omzet
steeg naar 198 miljoen euro en we boekten een winst
van 5,2 miljoen euro na belasting. De markt trok aan, we
verwelkomden 253 nieuwe vakmensen en in ons streven
naar groei met focus op lokale betrokkenheid openden
we nieuwe vestigingen in Zwolle en Amsterdam.
Bovendien is onze marktpositie in de industrie en bij
onze farma-klanten verder verstevigd.
Financieel boekten we goede resultaten, met dank aan
commerciële successen bij nieuwe klanten en de
loyaliteit van vaste klanten. De continuïteit bij onze vaste
klanten willen we vasthouden. Daarom startten we eind
2017 met een kwaliteitsprogramma. Hiermee richten we
ons op het verhogen van de kwaliteit en veiligheid in ons
werk en het vergroten van het werkplezier van onze
mensen. Mensen die goed in hun vel zitten kunnen beter
meedenken en staan voor betere en echte oplossingen.
Door onze integrale kennis – van ontwerp tot en met
exploitatie – zijn we meer en meer een partner in
techniek. Partner zijn én blijven vereist kennisontwikkeling
en die stimuleren we continu. Onze mensen maken
immers ons bedrijf. Het is dankzij díe kennis, kwaliteiten
en inzet dat we met techniek een waardevolle bijdrage

kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zoals
de energietransitie, gezonde processen en omgevingen
en digitalisering. Bijzondere aandacht voor opleiding en
ontwikkeling zit in ons DNA: elkaar versterken om op
hoog niveau mee te draaien. Bovendien vragen de
maatschappelijke uitdagingen de nodige innovatiekracht
en flexibiliteit. Dit vereist inbreng van en respect voor
verschillende (vak)disciplines. Deze diversiteit is hard
nodig om mee te kunnen in de snelheid waarmee
exponentiële technologieën ons vakgebied verrijken.
Het jaar 2018 is goed begonnen. Door mooie contracten
die we hebben verworven. En ook vanwege het feit dat
ik ben uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018.
Deze titel biedt een platform om een heel jaar lang de
relevantie van onze branche voor Nederland duidelijk
zichtbaar te maken: techniekbedrijven dragen wezenlijk
bij aan een gezonder, energiezuiniger, veiliger en
prettiger land. En voor deze opgave hebben we meer
diversiteit nodig in de branche. Daarom ga ik me dit
jaar inzetten voor meer ‘Anders Denkers’ in de techniek!

Aukje Kuypers
Algemeen directeur

Samenvatting 2017
Nederland is in beweging. De economische groei bereikte in 2017 het hoogste niveau van het afgelopen
decennium en onder meer de bouw en industrie behoren tot de snelst groeiende bedrijfstakken.
Bedrijven investeren weer en de rol van techniek in maatschappelijke vraagstukken groeit. Het zorgt
er mede voor dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving doorzet en technisch dienstverleners
een hoofdrol gaan spelen in de energietransitie. Samenwerken en integrale oplossingen bieden, zijn
een vereiste. Het aandeel installatietechniek in gebouwen en projecten groeit en neemt een zichtbare
plaats in. De technologieontwikkeling zorgt voor een versnelling in de realisatie van slimme en
gezonde gebouwen en productieomgevingen. Het marktpotentieel is hoog, zeker in hightech
omgevingen als datacenters, ‘controlled environments’ en de procesindustrie. In deze professionele
markt waarderen opdrachtgevers de toegevoegde waarde van hun relaties.

FINANCIEEL BETER JAAR
Terugkijkend zien we de in 2016 ingezette stijging van
zowel omzet als rendement doorzetten. We noteren
voor 2017 een omzet van 198 miljoen euro (171 miljoen
in 2016) met een winst van 5,2 miljoen euro na belasting
(2,7 miljoen in 2016). We zijn financieel onafhankelijk:
onze solvabiliteit is met 39% goed en we hebben een
gezonde liquiditeit. Alle werkmaatschappijen zijn
nagenoeg op budget of zelfs erboven geëindigd en we
zien een evenwichtige verdeling tussen projecten en
service. Het maakt ons minder conjunctuurgevoelig en
het zorgt voor een stevig fundament onder het bedrijf.
Binnen de projectenbedrijven zien we dat slechts een
enkel project van grote invloed is geweest op de
hoogte van onze verliesvoorziening. Doordat we ons
interne beheersingsproces hebben geïntensiveerd, zien
we een sterke daling. Ook in 2018 zetten we onze focus
op risico-inventarisatie voort, onder meer door het
intensiveren van tenderboards en het doorgronden van
contractuele risico’s, om te waarborgen dat grote
excessen voorkomen kunnen worden.

een nieuwe locatie geopend, deze is onderdeel van
regiobedrijf Kuijpers Utiliteit Midden-Noord. Met de
overname van elektrotechnisch installateur Jac Mulders
(begin 2017) hebben we onze vestiging Den Bosch
verstevigd. In totaal telt Kuijpers nu 13 locaties verspreid
over Nederland.

NIEUWE VESTIGINGEN EN OVERNAMES
Het afgelopen jaar hebben we, in lijn met ons streven
om met ons industriebedrijf een landelijke dekking te
realiseren, een nieuwe locatie geopend in Zwolle.
Kuijpers Industrie en Kuijpers Beveiligingssystemen zijn
actief vanuit deze nieuwe locatie. Ook in Amsterdam is

W.H.J.M. Derksen
Commercieel directeur
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VOORUITBLIK 2018
De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief:
we hebben veel kennis in huis, klanten weten ons te
vinden, we kunnen goede mensen aantrekken en we
hebben ons door lastige tijden heen geslagen.
De marktomstandigheden zijn kansrijk, onze orderportefeuille is goed gevuld en we zetten de eerste
stappen richting een circulaire bedrijfsvoering.
A.A.M. Kuypers 		
Algemeen directeur
N.A.M. Arnoldussen
Financieel directeur

Het Rijksmuseum: een van de meest
duurzame musea ter wereld
Met kunstwerken die we tot in de eeuwigheid bewaren, is een museum eigenlijk het toppunt
van duurzaamheid. Maar we kijken als Rijksmuseum breder: we willen ook duurzaam zijn als
organisatie. Ons doel is om een van de meest duurzame musea ter wereld te worden.

VIER BREEAM-STERREN
Dat is een behoorlijk grote ambitie met huisvesting uit
1865. Maar niets is onmogelijk. Dat bewijzen de vier
BREEAM-sterren die we eind 2017 voor onze energieefficiency ontvingen, bijna de maximale score. Daar
moesten we wel wat voor doen. We hebben een
milieubeleidsplan waar we ons strikt aan houden en
voerden tijdens een grote gebouwtransformatie in
2013 tal van duurzaamheidsmaatregelen door.
BESPAREN DANKZIJ OPTIMALISATIE
Wat uiteindelijk de doorslag gaf voor de viersterrenkwalificatie was onze haarfijn door Kuijpers
ingeregelde wko-installatie. Op diens advies koppelden
we onze bestaande koeltoren aan onze wko-installatie,
waardoor we nu direct de koude uit de buitenlucht in
de bodem kunnen opslaan. Nadat Kuijpers de wkoinstallatie heeft geoptimaliseerd, besparen we jaarlijks
ongeveer 350 ton CO2 (17.500 bomen) en ruim
€ 50.000,- aan energiekosten.

PRESTATIES DELEN
Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom
blijven we samen de prestaties van ons energieverbruik
monitoren. Niet alleen door enkel ‘op de metertjes te
kijken’ en bij te sturen waar nodig, maar ook door het
duurzaamheidsbewustzijn in onze organisatie actief te
bevorderen. Een sympathiek gebaar van Kuijpers helpt
ons daarbij: we kregen een geavanceerd beeldscherm
(met hello energy-applicatie) cadeau. Daarmee kunnen
we de energiedata en duurzame prestaties van onze
organisatie visueel aantrekkelijk delen met de medewerkers van het Rijksmuseum.
HISTORIE EN TOEKOMST
We gaan het beeldscherm op een prominente plek in
onze organisatie hangen, zichtbaar voor medewerkers
maar onzichtbaar voor bezoekers. Die willen we vooral
ongestoord laten genieten van achthonderd jaar
Nederlandse kunst en geschiedenis. Dan werken wij
achter de schermen verder aan een duurzame toekomst.
Karen Keeman
Hoofd Facilitair Bedrijf, Rijksmuseum Amsterdam

Datacenters:
alles draait om
vertrouwen

We zijn als samenleving extreem afhankelijk
geworden van een goed geoliede, digitale
infrastructuur. De maatschappij raakt totaal
ontwricht als pinautomaten niet meer
werken, informatieborden boven snelwegen
op zwart gaan of online (overheids)diensten
onbereikbaar zijn. Datacenters – waar
bedrijven hun bedrijfskritische apparatuur
onderbrengen – hanteren daarom extreem
strenge eisen om stroomonderbrekingen of
oververhitte servers te voorkomen.

VERTROUWEN OP TECHNIEK
Kuijpers ging in 2017 aan de slag voor datacenter Equinix in Amsterdam. Onze opdracht: voorzie enkele nieuwe
datazalen van koeling en elektriciteit, inclusief noodstroomvoorziening. Een spijkerharde eis was dat de andere
datazalen ongehinderd in bedrijf moesten blijven. Dankzij veel ervaring in kritische omgevingen en een uitstekende samenwerking met de klant rondden we die klus succesvol af. Met onze uitgebreide commissioningdocumenten kan Equinix haar klanten laten zien dat hun servers er in vertrouwde handen zijn.
VERTROUWEN IN MENSEN
Dat vertrouwen in techniek begint bij mensen. Natuurlijk is een hoge mate van technische expertise een must.
Toch speelt ook de ‘zachte’ kant een belangrijke rol. Het zijn uiteindelijk de mensen die het verschil maken, misschien wel juíst vanwege de grote belangen die in kritische omgevingen zwaar wegen. Onze mensen weten
precies wat ervan afhangt als ze hun werk wel of niet goed doen. Ze weten ook hoe waardevol het is om een band
op te bouwen met de klant. In het kielzog daarvan voelen ze zich verantwoordelijk voor hun werk en zijn ze
oprecht trots op wat ze bereiken. Dat elan, die geestdrift, werkt door in het eindresultaat.
VERBONDENHEID
We hebben bij Equinix laten zien waar expertise
en betrokkenheid toe leiden – en de klant zag dat
ook: we zijn beloond met twee grote vervolgopdrachten. Ik voorzie een veelbelovende
toekomst als we die onlosmakelijke
verbondenheid tussen vakkennis en
toewijding in ere houden.
Cees Vos
Directeur Kuijpers Centrale Projecten
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GGZ Oost Brabant:
zorg leveren zoals je die je
familie gunt
Het is ver, ver voor mijn tijd dat wij Kuijpers voor het eerst in de arm namen. In 1927 om precies te zijn.
Toen haalde eenmanszaak Piet Kuijpers met Huize Padua zijn eerste utiliteitsklant binnen.
Hij voorzag deze Boekelse zorginstelling, nu een van de locaties van GGZ Oost Brabant, van een
centrale verwarmingsinstallatie.

NEGENTIG JAAR LATER
Nu, ruim negentig jaar later, doen we voor onze locatie
Huize Padua opnieuw een beroep op Kuijpers. In 2017
heeft de onderneming alle installatiewerkzaamheden
verricht toen we een kantoorvleugel transformeerden
naar appartementen. In de kleine eeuw die daartussen
ligt, zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Met de
groei van onze organisatie ging Kuijpers in de loop van
de jaren ook op andere locaties voor GGZ Oost Brabant
aan de slag. En nog steeds: Kuijpers blijft meedraaien in
onze aanbestedingen en voert met regelmaat projecten
uit in een van onze – inmiddels honderd – panden.
DE BASIS: VERTROUWEN
Natuurlijk geven de commerciële kaders de doorslag bij
onze keuze voor een technische partij. Toch speelt ook
onze gezamenlijke historie een rol. Niet uit melancholie,
want daar kunnen we als professionele organisatie onze
keuzes niet op baseren. Wel uit vertrouwen: we hebben

decennialang gezien waartoe Kuijpers in staat is.
Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een specialist
die meedenkt, kwaliteit levert en verder kijkt dan
standaardoplossingen.
COMFORTABELE HUISVESTING
Bij projecten waarin advies, kwaliteit en maatwerk
zwaar wegen, zoeken we Kuijpers op, omdat we weten
dat Kuijpers tegemoet kan komen aan onze eisen in
comfort. Als zorgorganisatie willen we ‘zorg leveren
zoals je die je familie gunt’. Daar hoort ook comfortabele
huisvesting bij. Gebouwen en installaties die veilig zijn
en werken zonder storingen en overlast… het is van
grote waarde bij het bieden van een aangename
omgeving aan cliënten en medewerkers.
Willem Smits
Stafmedewerker Vastgoed, GGZ Oost Brabant

Industrie:
versteviging
positie
‘Laat Kuijpers Industrie de noordelijke markt veroveren’. Dat was zo ongeveer de opdracht die ik
meekreeg toen ik in de zomer van 2016 aan de slag ging bij Kuijpers. Want in de noordelijke
provincies is veel industrie waarvoor we van betekenis kunnen zijn. Maar dan moeten we wel die
lokale markten met lokale mensen kunnen bedienen. Een nieuwe vestiging openen boven de
rivieren werd een doel voor 2017. In oktober 2017 openden we onze gloednieuwe vestiging in Zwolle.

COMPLEET PAKKET IS SUCCESFACTOR
Inmiddels hebben we in Zwolle eigen projectleiders,
eigen engineers en een eigen montageploeg. Dat
complete pakket aan expertise in engineering en
uitvoering kenmerkt Kuijpers.
Opdrachtgevers en hun klanten in food, farma en
fijnchemie stellen toenemende eisen aan omgevingscondities van een productieproces. Door de kennis en
ervaring binnen zowel industrie als utiliteit heeft
Kuijpers een unieke combinatie te pakken. Dit is een
succesfactor; opdrachtgevers vragen niet voor niets
om partners ‘die alles kunnen’. We realiseren grote
projecten voor industriegiganten waar we – samen
met collega’s uit Helmond die gespecialiseerd zijn in
deze integrale werken – alles doen: van detailengineering, elektrotechnische procesinstallaties,
procesautomatisering en -piping tot toegangsbeveiliging,
verwarming, ventilatie en koeling. Ik ben er trots op
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dat we in Zwolle als nieuwe vestiging direct bijdragen
aan het ontzorgen van opdrachtgevers, precies zoals
ze van Kuijpers gewend zijn.
VERSTERKING DOOR OVERNAMES
Waar we ons in Zwolle vooral richten op autonome
groei, bekijkt Kuijpers op landelijk niveau ook de
kansen voor versterking door overnames. Dat leidde
eind 2017 tot de overname (per januari 2018) van
elektrotechnisch bedrijf Hultermans in Kaatsheuvel,
nabij onze vestiging in Tilburg. Op 1 april 2018 nam
Kuijpers het bedrijf ProjectServe over. Hiermee
versterken we ons in de foodmarkt en op het gebied
van consultancy, engineering en contractmanagement.
Arjen Doornbos
Vestigingsleider Kuijpers Industrie, Zwolle

Opleiding en ontwikkeling:
‘Bij Kuijpers blijven we leren’
De duurzame inzetbaarheid van mensen stijgt als je ze kansen biedt zich persoonlijk te ontwikkelen.
Dat is hard nodig gezien de dynamiek in het installatievak. Neem BIM, de integrale manier van werken
die de hele branche verandert. Wij omarmen BIM. Niet alleen omdat de markt erom vraagt maar
vooral omdat we er zelf in geloven.

KENNIS DELEN IS ‘BIJBLIJVEN’
Dat deden we tien jaar geleden al, toen BIM nog maar
net ‘kwam kijken’. We hebben onszelf sindsdien steeds
verder ontwikkeld en maken onze collega’s deelgenoot.
Zo ook in 2017, toen ik een driedaagse interne cursus
BIM-Modelleur voor hen verzorgde. Geen standaard
cursusstof maar volledig toegesneden op onze praktijk.
Door onze kennis te delen en als organisatie continu te
blijven leren, verstevigen we onze positie in de markt.
Als dienstverlener voor klanten maar ook als werkgever.
MODERNE PRAKTIJKRICHTLIJN
Ook investeren we in jongeren. De hele installatiebranche heeft immers goedopgeleide vakmensen nodig.
Het lesmateriaal dat veel ROC’s gebruiken in technische

opleidingen is onder invloed van de snelle ontwikkelingen verouderd. In 2017 heb ik samen met ROC Tilburg
de praktijkrichtlijn geactualiseerd voor diverse
W-monteursopleidingen. Met de nieuwe instructies vol
materialen en technieken van nu kan de jeugd zich goed
voorbereiden op een toekomst in een branche die
stevig innoveert. “Mijn” lesmateriaal kan nog vele jaren
mee. En daar ben ik trots op!
Hans Dekkers
BIM-engineer en -coördinator

Specialisten:
maken
het verschil
ERVARING DOET ERTOE
We werken op onze projecten integraal samen. Dat
betekent in de praktijk nauw overleg en helder communiceren. Bij AHZ zaten we vaak bij elkaar, ook als dat voor
een bepaalde discipline op dat moment niet nodig was.
Toch vinden we dat al onze specialisten bij elke stap in
een project betrokken moeten zijn. Ieders ervaring
helpt enorm, zo kijken we over de grenzen van de eigen
discipline heen. Dat levert andere invalshoeken op,
waarmee we ontwerp, engineering of uitvoering verder
kunnen optimaliseren. Die ervaring is pure winst om tot
echte oplossingen te komen.

Met onze specialisten komen we bij klanten over
de vloer die hoge eisen stellen aan technische
faciliteiten en installaties. Zoals bij Apotheek
Haagse Ziekenhuizen (AHZ), een bereidingsapotheek waar medicijnen worden bereid voor
diverse zorginstellingen in de regio Den Haag.
Besmetting van producten door bacteriën, stof
of vezels is uit den boze. Dat vraagt nogal wat
van de techniek. Kuijpers heeft ervaring in deze
complexe omgevingen. Toen AHZ ons in 2017
vroeg een nieuwe cleanroom te bouwen, wisten
we welke Kuijpers-specialismen we hierbij
moesten betrekken: Gebouwautomatisering en
Controlled Environments.

RISICO’S MINIMALISEREN, EFFICIENCY VERHOGEN
Bij AHZ hadden we onder meer te maken met installaties voor luchtbehandeling en klimaat, een speciaal
waterstofperoxide-desinfectiesysteem en diverse
installaties voor medische gassen zoals stikstof en
zuurstof. Verschillende systemen dus, die wel als één
geheel met elkaar moeten samenwerken. Dat vroeg om
een naadloze afstemming tussen alle collega’s die er
vanuit hun eigen discipline aan werken. Groot voordeel:
we zijn allemaal ‘van’ Kuijpers. We kennen elkaar
persoonlijk en spreken elkaars taal. Dat is in ingenieuze
omgevingen als deze goud waard: het minimaliseert
risico’s, verhoogt de efficiency én bevordert de kwaliteit.
Bij AHZ lieten we succesvol zien hoe dat in zijn werk gaat.
Tim de Grouw
Systeemarchitect

Tim de Grouw (links) met
collega Alex Buddenbaum

CO2: reductie door
efficiënt verwarmen
en koelen
Jaarlijks besparen onze klanten die een
warmte-koudeopslaginstallatie bij Kuijpers
in beheer hebben veel energie. Hiermee
verminderen we samen de CO2-uitstoot. Een
wko-installatie gebruikt grondwaterlagen in
de bodem als seizoensopslag voor warmte en
koude. Grondwater wordt opgepompt,
gebruikt voor verwarming of koeling en weer
in de grond teruggepompt. Het is een eigenschap van de bodem dat de energie goed
bewaard blijft en niet zomaar verdwijnt.
Deze seizoensopslag maakt een wkoinstallatie duurzaam.
GRONDWATER EN GROENE ELEKTRICITEIT
In totaal verpompen wko’s (warmte-koudeopslaginstallaties) die Kuijpers beheert jaarlijks ruim 5,8 miljard
liter water.Hoeveel dit is? Denk aan de inhoud van
2.300 Olympische zwembaden, of aan de hoeveelheid
water die in ca. 7 uur door de Maas stroomt.
Als je met grondwater koelt, is daar maar weinig
energie voor nodig, in tegenstelling tot conventionele
koelmachines. Als je met grondwater verwarmt, gebruik
je een warmtepomp om het bodemwater verder te
verwarmen. Dit vergt veel minder energie dan een
klassieke gasgestookte cv-installatie. Daarbij kopen we
de benodigde elektriciteit groen in.
FLINKE CO2-BESPARING
Door de efficiënte manier van verwarmen en koelen
bespaart Kuijpers bij zijn wko-klanten jaar op jaar weer
een hoeveelheid CO2 die gelijk staat aan de jaaruitstoot
van 442 huishoudens!

Martijn van Helmond
Manager Consultancy & Monitoring

JAARLIJKS TERUGKERENDE
ENERGIEBESPARING DOOR
WKO-OPLOSSINGEN
VAN KUIJPERS

VERMINDERING UITSTOOT
GELIJK AAN UITSTOOT
VAN 442 HUISHOUDENS

2300

OLYMPISCHE ZWEMBADEN

=

5,8

MILJARD LITER

Slim verduurzamen:
dat doe je samen
Bij Kuijpers willen we slimme, gezonde gebouwen realiseren die duurzaam en circulair zijn. Dat doen
we door op een andere manier te denken en samen te werken. In Eindhoven zetten we die woorden
om in daden: in hartje stad begonnen we daadwerkelijk met het slim en duurzaam renoveren van
zeven gemeentelijke panden, in een alliantie met de gemeente. We hebben er het consortium !mpuls
voor geformeerd, met Brink Groep, DOOR architecten / rudy uytenhaak + partners architecten, DWA
en Laudy Bouw en Ontwikkeling. Grote kracht van die samenwerking: we kijken breder dan ons eigen
vakgebied, verder dan de gebouwen zelf en hebben onze belangen op elkaar afgestemd.

EEN DUURZAAM SYSTEEM
We passen samen een duurzame systeemaanpak toe,
een totaalpakket waarin meer facetten ertoe doen. In
2017 renoveerden we zo de Eindhovense Stadhuistoren,
een kantoorpand van ruim vijftig jaar oud. We zorgden
niet alleen voor nieuwe installaties waarmee we het
gebouw opwaardeerden van energielabel G naar label
A, we wilden ook circulair werken. We hergebruikten
bijvoorbeeld oude plafondplaten als isolatiemateriaal in
de gevels. En – bijzonder – we zetten de creativiteit van
de markt in bij het verkleinen van de afvalberg. Dat
heeft ertoe geleid dat talrijke oude TL-armaturen een
tweede leven krijgen: kunstenaars ontwierpen er
nieuwe lampen mee en we schakelden de Eindhovense
sociale werkplaats in om deze te maken.
Alex Hesling
Directeur Kuijpers Lifecycle Partners
en directeur !mpuls

Van links naar rechts: Garry Whittrick
(gemeente Eindhoven), Alex Hesling en
Joyce Vercoelen (gemeente Eindhoven)
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BUITEN GEBAANDE PADEN TREDEN
Dit is precies waar ‘slim verduurzamen’ om draait: een
gebouw zo optimaliseren dat het in de volle breedte
bijdraagt aan een duurzame, gezonde wereld voor
iedereen. Dat vraagt – nu en in de toekomst – om
intensieve samenwerking, om de wil om buiten
gebaande paden te treden en om openstaan voor
ideeën van anderen. Die weg willen wij, met al onze
technische kennis én samen met klanten en partners,
graag bewandelen.

Echte mensen

1109
MEDEWERKERS

9

12

NATIONALITEITEN

WOONACHTIG IN
ALLE PROVINCIES

1021

88

MANNEN

50

VROUWEN

3

STAGIAIRS EN
AFSTUDEERDERS

10

MENSEN IN DIENST MET
EEN AFSTAND TOT
DE ARBEIDSMARKT

485

397

TECHNICI

ENGINEERING EN
WERKVOORBEREIDING

28

VROUWEN IN
TECHNISCHE FUNCTIES

227

MANAGEMENT EN
ONDERSTEUNING

COLLEGA'S GROEIDEN INTERN
DOOR NAAR NIEUWE FUNCTIE

We investeerden in 2017 € 1.290.025,- en daarmee zijn in totaal
1600 opleidingen en trainingen met goed gevolg afgerond.
Een greep uit de trajecten:

AANTAL COLLEGA’S
DUURZAME ENERGIE

BIM AWARENESS

CLEANROOMTECHNIEK

STOOM- EN
CONDENSAAT TECHNIEK

15

29

30

45

STRESS HERKENNEN

TECHNISCH ENGELS

BHV

VCA

76

211

*

10

958*

*= totaal aantal collega’s met geldig certificaat op 31-12-2017

Perspectief bieden:
aan mens, onderneming
en branche
2017 was het jaar van een aantrekkende markt en groei in aantal medewerkers. Zo namen
we elektrotechnisch installateur Jac Mulders over. Daarmee kregen we er in Den Bosch in één
keer vijftien nieuwe collega’s bij. Heel prettig in een branche met een tekort aan vakmensen.

INVESTEREN
Wat is er nodig om goede mensen in huis te halen en te
houden? Perspectief bieden op doorgroeien bijvoorbeeld. Dat is voor de mensen zelf prettig en wij zijn er als
onderneming mee geholpen: we leiden ze op voor
functies waarin we een tekort voorzien. Kijken naar de
toekomst doen we ook in ons aannamebeleid. Soms
nemen we mensen aan die nog niet de juiste opleiding
hebben. Dat is niet erg: voor ons is het belangrijker dat ze
gedreven zijn om zich te ontwikkelen. Wij zorgen voor
opleidingskansen, begeleiding én een werkomgeving
waarin ze zich thuis voelen. Daar investeren we in, want
als familiebedrijf willen we simpelweg dat mensen bij
ons blijven, liefst jarenlang.

ROADSHOW LANGS SCHOLEN
Ook de jeugd willen we al boeien. In Den Bosch sloten
we bijvoorbeeld in 2017 een convenant met het Koning
Willem I College voor opleidingen in de installatietechniek, houden we regelmatig presentaties op het Jeroen
Bosch College en startten we onlangs met een techniekroadshow langs basisscholen en middelbare scholen.
Misschien dat scholieren dan over een paar jaar nog
terugdenken aan ‘die technische man van Kuijpers’ bij
het kiezen van hun vakkenpakket...
Jeroen Kroot
Hoofd Kortlopende Projecten, Kuijpers Den Bosch

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen
van P.G. Kuijpers & Zonen B.V.

ONS OORDEEL
De samengevatte jaarrekening 2017 van P.G. Kuijpers
& Zonen B.V. te Helmond is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte
jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017
P.G. Kuijpers & Zonen B.V. op basis van de grondslagen
zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.
De samengevatte jaarrekening op de navolgende
pagina bestaat uit:
1. 	de samengevatte, geconsolideerde balans per
31 december 2017;
2.	de samengevatte, geconsolideerde
winst-en-verliesrekening over 2017.
SAMENGEVATTE JAARREKENING
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van titel 9 Boek 2 van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening
en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde
jaarrekening van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. en onze
controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening
en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen
weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring
van 26 april 2018.

DE GECONTROLEERDE JAARREKENING EN ONZE
CONTROLEVERKLARING DAARBIJ
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de
gecontroleerde jaarrekening 2017 van P.G. Kuijpers &
Zonen B.V. in onze controleverklaring van 26 april 2018.
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR
EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE
SAMENGEVATTE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van de samengevatte jaarrekening op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de toelichting van
de jaarrekening. De raad van commissarissen is
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de
vennootschap.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een
oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de
gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren
betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Eindhoven, 8 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
drs. M.R. Winter RA

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (in euro’s)
ACTIVA (in euro’s)

31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
244.800

-

• Materiële vaste activa

12.073.881

10.621.594

• Financiële vaste activa

1.802.609

1.854.821

566.212

455.537

-

536.909

• Immateriële vaste activa

Vlottende activa
• Voorraden; grond- en hulpstoffen
• Onderhanden projecten
Vorderingen
• Handelsdebiteuren
• Overige vorderingen en overlopende activa

44.564.451

29.629.722

2.487.851

3.271.929
47.052.302

Liquide middelen
Balanstotaal

PASSIVA (in euro’s)

6.380.055

3.264.878

68.119.859

49.635.390

31 december 2017

Groepsvermogen
Voorzieningen

32.901.651

31 december 2016

26.637.591

21.473.157

1.176.799

1.158.973

Kortlopende schulden
• Schulden aan leveranciers en handelskredieten

17.549.660

14.989.422

• Belastingen en premies sociale verzekeringen

8.287.392

7.060.077

• Onderhanden projecten

6.439.605

-

• Overige schulden en overlopende passiva

8.028.812

Balanstotaal

4.953.761
40.305.469

27.003.260

68.119.859

49.635.390

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017 (in euro’s)
31 december 2017

31 december 2016

Bedrijfsopbrengsten
• Netto-omzet
• Mutatie onderhanden projecten

196.355.285

198.736.598

1.925.733

-27.692.178
198.281.018

171.044.420

Som der bedrijfskosten
• Kosten materiaal en werk derden

104.920.062

92.783.613

• Lonen en salarissen

52.218.884

44.857.091

• Sociale lasten en pensioenlasten

13.483.915

11.944.370

• Afschrijvingen
• Overige bedrijfskosten

3.480.915

3.145.897

17.295.424

14.698.058

Bedrijfsresultaat

191.399.200

167.429.029

6.881.818

3.615.391

Financiële baten en lasten
• Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
• Rentelasten en soortgelijke kosten

84.990

90.958

-43.208

-62.005
41.782

28.953

Resultaat vóór belastingen

6.923.600

3.644.344

• Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsvoering

-1.759.167

-938.212

Resultaat na belastingen

5.164.433

2.706.132

Jaarverslag 2017

In het kort
AANTAL MEDEWERKERS

ZIEKTEVERZUIM

1109

1004

950

4,2%

4,0%

3,1%

2017

2016

2015

2017

2016

2015

UITGAVEN OPLEIDINGEN

GEVOLGDE OPLEIDINGEN

1600

1450

1192

€ 1.290.025

€ 1.159.205

€ 1.429.207

2017

2016

2015

2017

2016

2015

DUURZAME OPLOSSINGEN

% CO2 - REDUCTIE PER FTE

(T.O.V. VOORGAAND JAAR)

42%

39%

27%

4%

22%

15%

2017

2016

2015

2017

2016

2015

OMZET

RESULTAAT NA BELASTING

198 miljoen

171 miljoen

164 miljoen

5,2 miljoen

2,7 miljoen

1,1 miljoen

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Kuijpers
Postbus 121
5700 AC Helmond
0492-57 86 00
info@kuijpers.nl
www.kuijpers.nl
Kuijpers is landelijk actief en lokaal betrokken.
Kijk voor een vestiging bij u in de buurt
op www.kuijpers.nl/vestigingen

Echte mensen.
Echte oplossingen.

