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Aukje Kuypers
algemeen directeur Kuijpers | Zakenvrouw van het Jaar 2018 | Bouwvrouw van het Jaar 2019
Aukje Kuypers is sinds 1 januari 2013 algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers. Ze leidt het bedrijf met
een sterke focus op toekomstbestendig ondernemen. Aukje, zelf van de 4 e generatie Kuypers, is de middelste
van de drie kinderen van voormalig directeur en huidig commissaris ing. W.A.M. (Wim) Kuypers. Duurzaamheid
en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers. Onder leiding van Aukje koos het bedrijf zeer
consequent voor een scherpere focus op energieneutraal en gezond bouwen en installeren, waarmee Kuypers
aanjager wil zijn van verduurzaming in de gebouwde omgeving. In maart 2018 is Aukje benoemd tot
Zakenvrouw van het Jaar 2018 en in maart 2019 ontving zij de titel Bouwvrouw van het Jaar 2019.
Studie en werk
Van 1998 tot 2003 studeerde Aukje economie en bedrijfskunde aan de Maastricht University. Na haar studie
trad ze toe tot het familiebedrijf als directiesecretaris. In 2005 ging een langgekoesterde wens in vervulling en
werkte Aukje als vrijwilliger en docent met straatkinderen in Argentinië om vervolgens in 2006 als International
Management Trainee aan de slag te gaan bij Fortis Bank Nederland. Binnen Fortis koos ze voor een rol als Lean
Consultant. In 2010 keerde ze terug in het familiebedrijf. Eerst als manager van de afdeling Kwaliteit, Arbo &
Milieu en vanaf 2013 als algemeen directeur.
Maatschappelijk betrokken
Naast haar zakelijke activiteiten is Aukje actief in talloze organisaties en maatschappelijke verbanden. Zo is ze
onder meer commissielid bij de branchevereniging Techniek Nederland (Groep Grote Bedrijven, portefeuilles
energie & onderwijs), bestuurslid SPARK Campus (innovatiecampus voor de bouw), het Nationaal Register en
Stichting Kansfonds. Ook zit zij in de raad van advies van Brabant Geeft Energie (2019). Ze schreef mee aan het
Klimaatakkoord 2.0 (2018), de Bouwagenda (2017) en het Brabants Energie Akkoord (2014) en is actief binnen
de Economic Board Utrecht (Groene agenda). Ook pakt zij de maatschappelijke rol om mensen te interesseren
voor techniek, door met de Kuijpers organisatie actief betrokken te zijn bij initiatieven zoals onder andere
Dutch Technology Week, Girlsday en de Eureka!Cup.
Innovaties
In 2018 is het hoofdkantoor van Kuijpers in Helmond voorzien van de eerste interactieve energieopwekkende
designgevel ter wereld. De zogenoemde Solarix gevel laat zien hoe duurzaamheid en Dutch Design samengaan.
Een ander innovatief voorbeeld is de ontwikkeling van een eigen energiemonitoringstool, de W.I.M “Weten is
Meten”, zodat Kuijpers zijn panden kan monitoren qua energiegebruik.
Zo is zij ook de aanjager van de standaard circulaire oplossing voor de opwekking van warmte en koude,
bestaande uit een skid (frame waarop de componenten en leidingen zijn gemonteerd), een wko (warmtekoudeopslag) en een warmtepomp met een vermogen voor verwarming en koeling van 100 tot 1000kW.
Mooie voorbeelden die passen bij haar ambitie om voorop te lopen bij de uitdagingen die de energietransitie
biedt.

"Ik houd van de dynamiek in de installatiewereld, van de spijkers-met-koppen mentaliteit.
En ik vind het fantastisch om op het grensvlak te werken van processen en mensen."
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Personalia
Drs. A.A.M. (Aukje) Kuypers
Geboren op 2 december 1978, Deurne
Algemeen directeur Kuijpers
Moeder van 2 kinderen, partner, tante en zus

Werkervaring
2013 – heden
2010 – 2013
2007 – 2010
2006 – 2007
2003 – 2005

Algemeen directeur
Manager Kwaliteit, Arbo en Milieu
Lean Consultant
International Management Trainee
Ondersteuning directieteam

Kuijpers
Kuijpers
Fortis Bank Nederland
Fortis Bank Nederland
Kuijpers

Nevenfuncties
2019 – heden
2018 – heden
2017 – heden
2017 – heden
2017 – heden
2016 – heden

Raad van advies Brabant geeft Energie
Bestuurslid Stichting Bevordering Vakmanschap
Commissielid Techniek Nederland - Groep Grote Bedrijven, portefeuilles energie & onderwijs
en werkgroep onderwijs, techniekpromotie
Bestuurslid Nationaal Register
Bestuurslid Stichting Kansfonds
Bestuurslid SPARK Campus, innovatiecampus voor de gebouwde omgeving

Netwerken
Lidmaatschap
Lidmaatschap
Lidmaatschap
Lidmaatschap

FBNed, landelijk familiebedrijvengenootschap
Eindhovensche Fabrikantenkring
Brabants Familiebedrijven Genootschap
VNO-NCW Brabant Zeeland

Maatschappelijk betrokken
2018
2017
2017
2015 - heden
2014
2014 - heden

Medeauteur Klimaatakkoord 2.0 | Gebouwde Omgeving
Mede-oprichter Technologie Tafel Helmond
Medeauteur Bouwagenda
Actief binnen de Economic Board Utrecht | Groen agenda
Medeauteur Brabants Energie Akkoord
Raad van Aanbeveling Stichting De Helmondse Musical

Opleidingen
2011 – 2013
2010 – 2010
1998 – 2003
2002 – 2002
1991 – 1997

Management Development Programma, De Baak
VCA Vol
Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Maastricht
Universidad de Oviedo, Spanje
St. Willibrord Gymnasium, Deurne
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Contactinformatie
Algemene contactinformatie
Mariëtte van den Boom
Directiesecretaresse
0492-57 86 46

Lezingen en mediaverzoeken
Esther Loman
Communicatie & Media
06-53 47 72 52

Websites
www.aukjekuypers.nl
www.kuijpers.nl
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/aukjekuypers/
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aukje_Kuypers
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