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Over een 
sponsor

Het bekende Woerdense bedrijf BluePrint Automation (BPA) heeft een 
unieke relatie met het Woerdens toptalent Floortje Mackaij. De (inter)
nationaal bekende wielrenster is een oude bekende van BPA aangezien ze 
letterlijk om de hoek woont. Ze traint zo nu en dan zelfs met eigenaar en 
CEO van BPA, Martin Prakken. Om de goede samenwerking tot uiting te 
brengen rijdt Mackaij sinds kort in een nieuwe auto van sponsor BPA.
De wielrenster uit Woerden herkent veel van haarzelf in het Woerdense 
bedrijf BPA. Beiden proberen er elke dag weer voor te gaan, te trainen, 
grenzen te verleggen, nieuwe methodes te vinden en constant te 
innoveren. Voor beiden geldt verder dat innovatie zeer belangrijk is voor 
hun eigen tak van sport. Mackaij probeert met haar team Sunweb up 
to date te blijven in de huidige wielerwereld. BPA moet op zijn beurt de 
technologie steeds weer verbeteren om de best passende machines te 
kunnen bouwen voor internationale klanten. Dit betekent in de praktijk dat 
BPA er elke dag voor gaat, risico’s neemt, nieuwe invalshoeken vindt en 
het betrokken personeel motiveert om hetzelfde te doen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor al deze punten is samenwerking. 
Hierdoor bereik je het beste resultaat. Dit uitgangspunt geldt tot in het 
extreme ook voor de wielersport. Als onderdeel van Team NL was Mackaij 
tijdens het WK Wielrennen in Engeland zeer prominent in beeld. De Oranje 
dames sloten het WK uiteindelijk af met twee medailles. Annemiek van 
Vleuten behaalde de gouden medaille en Anna van der Breggen moest 
genoegen nemen met de tweede plaats. Zonder het teamspel van Mackaij 
en de overige Oranje-rensters had deze uitslag er heel anders uit kunnen 
zien.

BPA
Om alle werknemers zo gezond mogelijk te houden beschikt BPA over 
een eigen fitnessruimte en zelfs een eigen klimmuur. Door het gehele 
nieuwe kantoorgebouw heen hangen diverse sportfoto’s en heerst er 
een prettige sportsfeer. Veel fanatieke collega’s lopen hard, fietsen en 
voetballen binnen Woerden. BPA organiseert diverse sportactiviteiten voor 
het personeel en sponsort al ruim 39 jaar diverse lokale sport initiatieven 
zoals de voetbalclub, maar ook voor oa hardlopen en volleybal zet BPA 
zich in. En nu dus ook trotse sponsor van Floortje Mackaij! Daarnaast is 
BPA samen met Floortje aanwezig tijdens de Kiremko Nacht van Woerden. 
Bekijk de video met Floortje en Martin op de website! 

Think into the box...

BLUEPRINT AUTOMATION 

TROTSE SPONSOR VAN FLOORTJE MACKAIJ 

BPA: WE EMBRACE TALENT 
Het stimuleren van talent doet BPA zowel binnen als buiten de 
organisatie. Zonder techniek staat alles stil. BPA is altijd op zoek 
naar nieuw talent en gemotiveerde mensen die willen werken in 
de techniek. Bijvoorbeeld door beroepen in beeld te brengen en 
te laten zien wat eventuele doorgroeimogelijkheden zijn voor de 
toekomst. 

BPA won dit jaar de titel beste leerbedrijf van de provincie 
Utrecht in de categorie techniek en gebouwde omgeving. Als 
leerbedrijf zorgt BPA jaarlijks voor diverse stageplaatsen en 
afstudeeropdrachten op allerlei niveaus. Wil je weten hoe het is 
om te werken bij BPA? Onze collega’s vertellen er zelf over! Lees 
hun verhalen op de website www.blueprintautomation.com 

Heb jij passie voor innovatie en techniek? Kom werken bij BPA! 
Bekijk alle banen via jobs.blueprintautomation.com


