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Mireille Kaptein
algemeen directeur van het familiebedrijf Kaptein

Mireille Kaptein (1972) is Algemeen Directeur van het familiebedrijf Kaptein, de internationaal opererende 
producent van smelt- en poederkaas en verpakker van kaas en boter met de hoofdvestiging in Heiloo 
(Noord-Holland).

Met het aantreden van Mireille Kaptein in 2009 als Algemeen Directeur kwam de derde generatie Kaptein aan 
het roer van dit Noord-Hollandse familiebedrijf.

Voordat Mireille het stokje van haar vader René Kaptein (77) overnam, leidde zij vijf jaar de vestiging van 
Kaptein in Parijs. Daarna vervulde ze diverse functies bij de onderneming voor ze in 2009 de leiding kreeg.

Sinds haar aantreden is het bedrijf sterk gegroeid. Jaarlijks gaan er miljoenen kilo’s boter en kaas over de 
productielijnen van Kaptein om te worden verwerkt tot unieke producten die over de hele wereld worden 
verkocht. Bekende merken van Kaptein zijn onder andere Echte Boter, Old Alkmaar en Alkmaars Roem.

Mireille Kaptein is getrouwd met echtgenoot Anne van Egmond, die Commercieel Directeur is bij Kaptein. 
Ze is moeder van twee zonen van 19 en 16 jaar oud.
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Persoonlijk profiel

Betrokken, loyaal, verantwoordelijk, doorzettingsvermogen, positief, integer, besluitvaardig, inzicht en durft 
risico’s te nemen.

2009 – heden DGA Kaptein Group

Eindverantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen Kaptein.
Kaptein is een verpakkingsbedrijf en producent van kaas, boter, smeltkaas en poederkaas. We zijn in de loop der 
jaren een belangrijke speler geworden in de wereld van kaas en boter. Met een rijke historie; al sinds 1936 ver-
pakken we kaas en boterproducten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een nationaal en internationaal opererend 
bedrijf dat continu in ontwikkeling is.

Kaptein focust zich op 4 kernactiviteiten die plaatsvinden op 3 verschillende locaties.

• Kaptein Heiloo: opslag en verpakken van kaas en boter
• Kaptein Processed Cheese Factory Oosthuizen: productie van smeltkaas
• Kaptein BVBA Bilzen: productie van poederkaas

• MBA in Food & Innovation modulair/ Najaarsmodule Blok; business processes and food technology (Nyenrode)
• Leergang Inspiratie en Inspireren -  Ellen Luten 
• Opvolgers Academie - de Baak

Bestuurslid SBB (Stichting Bedrijvenvereniging Boekelermeer)
Lidmaatschap     Ondernemend Heiloo 
Lidmaatschap  BusinessWomen N-H 
Lidmaatschap Womensbizz

Werkervaring

Opleiding

Netwerken


