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“Vroeger was een gebouw voor 80 procent bouwkunde, en voor 
20 procent installaties. Maar tegenwoordig wordt het bĳ na fi fty-fi fty. 
Het comfortniveau in gebouwen ligt steeds hoger, de gebouwen 
worden steeds slimmer en het aantal installaties wordt steeds talrĳ ker. 
Bovendien wordt alles steeds meer integraal aangepakt: installaties 
werken steeds meer samen, en zelfs gaan gebouwen onderling steeds 
meer samenwerken. Die toekomst is er nu al en het is heel fascinerend.”

Mensen belangrĳ k
“Wat mĳ  persoonlĳ k aanspreekt in Kuĳ pers is dat alles hier zowel 
bedacht als gemaakt wordt. Het is mooi om te zien dat je aan de 
voorkant iets bedenkt en het dan aan de achterkant ook precies zo werkt. 
Maar ook de sfeer is prettig, met korte lĳ ntjes, ook tussen vestigingen. 
Het bedrĳ f is toegankelĳ k, persoonlĳ k. Mensen zĳ n hier belangrĳ k. Er is 
een grote betrokkenheid, met verschillende personeelsverenigingen, 
met kennis-evenementen voor de persoonlĳ ke ontwikkeling. Het is 
mensgericht met oog voor talentontwikkeling. Je ziet hier dan ook 
veel lange dienstverbanden. Er is veel aandacht voor vitaliteit en 
voor de veiligheidscultuur. Kuĳ pers is een heel fi jne werkgever.” 

oel van der Heĳ den studeerde Technische Bedrĳ fskunde 
aan de TU Eindhoven, met een master in Sustainable Energy 

Technology. “Ik wilde niet te veel in het sterk wiskundige blĳ ven 
hangen, en vond juist de onderdelen die over duurzaamheid gingen 
erg interessant. Het programma van deze master is een samenwerking 
tussen verschillende faculteiten: werktuigbouwkunde, natuurkunde, 
elektrotechniek… het komt hierin allemaal samen in een studie op het 
gebied van energietransitie. De verduurzaming maakt dat alle techniek 
en alle toepassingen steeds meer met elkaar verweven worden. 
Vroeger waren bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek allemaal 
aparte onderdelen in een gebouw, maar tegenwoordig zĳ n de installaties 
en het gebouw veel meer een geheel. Een gebouw wordt ingericht als 
één eigen energiecentrale. Het is enorm actueel en het is de komende 
vĳ ftig jaar hard nodig. Ik heb ook niet zo lang getwĳ feld over de baan-
garantie van deze richting.”

Kuĳ pers heeft zich in het ruim honderdjarig bestaan ontwikkeld van 
installatiebedrĳ f naar technisch dienstverlener en noemt zichzelf nu 
technologisch verduurzamer. Kuĳ pers levert bĳ voorbeeld comfort-
installaties (die de verwarming en klimaatbeheersing in gebouwen 
regelen). Daarbĳ  is de elektriciteit steeds belangrĳ ker geworden 
omdat steeds meer gebouwen hun eigen elektriciteit opwekken. 
Elektrotechniek is sterk gegroeid bĳ  Kuĳ pers. Het bedrĳ f zit 
momenteel in een enorme groeiversnelling. 

Roel: “Tĳ dens mĳ n studie hoorde ik al van Kuĳ pers. Ik zocht voor 
mĳ n master een stage, een werkplek waar ik dicht bĳ  de praktĳ k 
zou kunnen blĳ ven. Een kennis van mĳ  werkt hier en zĳ  tipte mĳ  om 
hier te informeren. Bĳ  de afdeling Kuĳ pers Plan Ontwikkeling heb ik 
tĳ dens mĳ n stage in kaart gebracht welke duurzaamheidstechnieken 
al worden gebruikt binnen het bedrĳ f, en welke we vooral nog missen. 
Zo heb ik het hele bedrĳ f al aardig leren kennen. Vervolgens heb ik ook 
mĳ n afstudeeropdracht bĳ  Kuĳ pers gedaan, bĳ  de vestiging die zich 
het meest bezighoudt met duurzame technieken. Dat sprak me erg 
aan, omdat hier gewerkt wordt aan nieuwe methodieken van energie-
opwekking. Het is een gespecialiseerde afdeling, gericht op energie-
opwekkingcentrales. Warmtepompen en bodemenergie spelen daarin 
een grote rol. De afdeling is ongeveer tien jaar geleden opgericht om 
bodemenergiesystemen toe te passen in gebouwen, de wko-systemen, 
waarmee we seizoensopslag kunnen gaan toepassen. ‘s Zomers de 
warmte naar de bodem voeren, en die ’s winters gebruiken voor de 
verwarming.”

“Na mĳ n afstuderen heb ik toch even de markt bekeken en mĳ n 
mogelĳ kheden elders onderzocht. Maar ik wist: die warmtesystemen 
vind ik heel interessant. Er gebeurt heel veel in, er zĳ n veel nieuwe 
ontwikkelingen en het blĳ ft de komende jaren enorm belangrĳ k. 
Terwĳ l de technologie constant betrokken is op de praktĳ k.” 

Familiebedrĳ f
Kuĳ pers is een familiebedrĳ f, met zo’n 1400 medewerkers in veel 
verschillende specialismen. Denk aan sprinklers en brandbeveiligings-
installaties, installaties voor cleanrooms, beveiligingssystemen, 
kantoren en ziekenhuizen, en zoals genoemd duurzaamheidstechnieken. 
Roel: “Het is groot, met veel mogelĳ kheden voor de langere termĳ n, 
en een breed scala aan projecten. Geen project is hier hetzelfde. 
Maar ook een grote verscheidenheid in klanten en in medewerkers.”

R

  De Kuijpers Next, de modulaire energie-opwekkingsinstallatie, ontwikkeld 
door het bedrijfsonderdeel van Kuijpers dat zich heeft gespecialiseerd in 
energie-opwekkingssystemen. 

  Roel van der Heijden. 

Kuĳ pers is een technisch dienstverlener met ruim 1400 medewerkers en een omzet van 
312 miljoen euro (2021). We ontwerpen, bouwen, onderhouden én exploiteren technische 
installaties in gebouwen en industrie. We zĳ n een familiebedrĳ f, actief sinds 1921. Met vesti-
gingen in het hele land zĳ n we landelĳ k én lokaal betrokken.
Techniek is onze basis, onze mensen zĳ n onze kracht. Als technologisch verduurzamer maken 
we omgevingen gezonder, groener en slimmer. Wĳ  geloven dat hoogwaardige techniek en 
integraal samenwerken de oplossing bieden voor maatschappelĳ ke vraagstukken zoals de 
huidige energietransitie. Als aanjager maken we de gebouwde omgeving versneld 
toekomstbestendig en gezond. Voor onze mensen. Voor onze klanten. Voor generaties. 

Zo werken we samen aan het doorgeven van een betere wereld aan de volgende generatie. 
Zo maken we impact.

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrĳ fskunde zĳ n de belangrĳ kste 
disciplines die we zoeken, maar ook andere technisch opgeleiden nodigen we graag uit voor 
een gesprek. Ook voor stages en afstudeerplekken. www.werkenbĳ kuĳ pers.nl 
Interesse? Neem contact op met recruitment@kuĳ pers.com | 06 31736154040

Met 1400 medewerkers en 16 vestigingen 

in het hele land is Kuijpers een fl inke 

onderneming, maar nog niet zo bekend 

bij studenten van de TU. Terwijl hier wordt 

gewerkt aan belangrijke innovaties voor 

steeds intelligentere installaties op allerlei 

terrein. Roel van der Heijden liep er stage 

en ging er niet meer weg. 

Werken aan 
gebouwen van 
de toekomst


