Building G100 verwelkomt 100e bedrijf
Introductie 100e bedrijfslid en lancering nieuwe website/app
De Building G100 is een eindgebruikersplatform voor personen die zich bezig houden met het
management, beheer en onderhoud van gebouwautomatisering en -managementsystemen. Hierbij
kondigt zij haar 100e bedrijfslid aan en viert dat met een nieuwe website en app.
Instituut Verbeeten 100e lid
Deze maand sloot Toon Trouw van Instituut
Verbeeten zich aan bij de Building G100. Daarmee
heet het eindgebruikersplatform haar 100e bedrijfslid
van harte welkom. Instituut Verbeeten levert al meer
dan 65 jaar zorg op het gebied van radiotherapie en
nucleaire geneeskunde. Het is een hypermoderne
instelling met 3 vestigingen in Tilburg, Breda en Den Bosch.
Toon Trouw, manager Facilitair Bedrijf bij Instituut Verbeeten aan het woord
“Het is onze missie om alle patiënten de best mogelijke zorg te bieden met zo min mogelijk fysieke en
mentale belasting. Dit doen we door continu te werken aan het toegankelijk maken van de nieuwste
technieken die het behandeltraject sneller, beter en vooral patiëntvriendelijker maken. Het gebouw is
hierbij een belangrijke facilitator.
Afgelopen februari maakte ik voor het eerst kennis met Building G100 tijdens een training over wet- en
regelgeving voor gebouwen en installaties. In een markt waar technologische ontwikkelingen elkaar
opvolgen en regelgeving continu verandert, zijn ervaringen uit de praktijk voor mij een waardevolle
toetssteen aanvullend op het advies van een leverancier of adviseur.”
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Lancering nieuwe website en app
We vieren ons 100e lid met de lancering van de Netwerkapp
van de Building G100. Met deze app maken een volgende stap
met onze community. Onze 160 leden hebben hiermee altijd
toegang tot:
- contactgegevens van onze leden;
- forum: mogelijkheid om vragen te stellen aan alle
leden;
- archief: alle presentaties/naslagwerken van events;
- agenda: alle informatie over events die komen gaan;
- nieuws: de nieuwsberichten voor onze leden;
- ledenoverzicht: overzicht van alle persoons- en bedrijfsleden.
De website van de Building G100 is ook op schopstoel gegaan en dient uitsluitend voor ledenwerving.
Neem snel een kijkje op www.BuildingG100.nl.
Oprichter Martijn Beckers aan het woord
“In het verleden heb ik bij een vorige werkgever het congres
Smart Building georganiseerd. Maar deze events werden
gesponsord door leveranciers. Vervolgens maakte je een
programma en op de laatste plaats kwam pas de bezoeker.
Hoe mooi zou het zijn als je die bezoeker/eindgebruiker
eens op de 1e plaats zou zetten? En daarmee is het initiatief
ontstaan. Midden in de crisis begon ik aan de Building G100.
Ik had bedacht dat G100 zou staan voor:
- Group 100
club van 100
- GBS
gebouwautomatisering
- Gebruikers
eindgebruikers
Wie had gedacht dat het zo’n succes zou worden? Als je ziet welke bedrijven er momenteel aangesloten
zijn bij dit eindgebruikersplatform ben ik ongelofelijk trots. Allemaal grote organisaties/corporates. Het
concept slaat aan en de groei is er nog lang niet uit. Zolang je maar eerlijk blijft en uitsluitend het belang
van de eindgebruikers voorop stelt.
Het doel voor de komende jaren is om de Building G100 uit te bouwen tot een instituut waar je als
eindgebruiker van gebouwautomatiseringssystemen niet omheen kan. Denk hierbij aan opleidingen,
trainingen, workshops en sterk inhoudelijke congressen. Eén ding is zeker, ik heb er veel zin in.”
Building G100
De Building G100 is een leveranciersonafhankelijk
eindgebruikersplatform voor personen die zich
bezig houden het management, beheer en
onderhoud van gebouwautomatisering en managementsystemen. Het is een uniek platform
waarbij de eindgebruiker centraal staat en waar
niemand iets wil verkopen. Het draait om
kennisdeling met gelijkgestemde vakgenoten.
Momenteel zijn 102 bedrijven aangesloten en in
totaal telt de vereniging 157 persoonsleden.
Meer Informatie?
www.BuildingG100.nl
Foto’s en logo op aanvraag verkrijgbaar
Martijn Beckers: 06-83087707 of info@BuildingG100.nl

