
 

  

 

Building G100 groeit harder dan ooit  
Ledenaantal in 2021 met 20% gestegen 

 

De Building G100 is een platform voor eindgebruikers die zich bezighouden met het management, beheer 

en onderhoud van gebouwautomatisering en -managementsystemen. Eind 2020 kwamen we met het 

bericht naar buiten dat we 200 leden hadden. Drie maanden later zijn er dit al 250.  

 

Gemeente Katwijk  

Yonathan Overdevest is Property Manager bij de gemeente 

Katwijk. Samen met zijn collega’s Arie Nijgh en Jaap Schaap, 

voeren zij het technisch beheer uit voor het gemeentelijk 

vastgoed. De Gemeente Katwijk kent een brede vastgoedportefeuille van circa 130 objecten, met hierin 

onder andere: Het gemeentehuis, MFC’s, parkeergarages, gezondheidscentra, woningen, sporthallen et 

cetera. 

 

Yonathan Overdevest aan het woord 

“Sinds enkele maanden volg ik de Building G100. Al gauw werd duidelijk dat Building G100 voor ons een 

interessante club was. Kennisdeling met andere eindgebruikers via dit platform is een grote kans, met 

name in een tijd waarin vele contacten, bijeenkomsten en expo’s niet kunnen doorgaan. De kracht van 

deze club is de diversiteit van de aangesloten partijen. Die veelzijdigheid aan kennis is een welkome 

aanvulling voor onze vastgoedportefeuille.  De doorslaggevende factor om aan te sluiten bij Building G100 

was de webinar over Internet of Things. Voor ons was dit webinar uitermate interessant en actueel. Het is 

een mooie bijkomstigheid dat onze deelname heeft geleid tot het 250ste lid van deze club. Een mooi 

resultaat voor Building G100.” 

 

 
Links Jaap Schaap, midden Yonathan Overdevest en rechts Martijn Beckers 

 



 

  

Oprichter Martijn Beckers aan het woord 

“Waar gaat dit naar toe? Nu gaat het allemaal wel heel snel. We doen blijkbaar toch iets goed. En op zich 

wel begrijpelijk. Alle technische gebouwbeheerders zijn met hetzelfde bezig; de technische installaties in 

gebouwen moeten goedkoper, duurzamer en intelligenter. Onderwerpen die keer op keer weer terug op 

onze agenda komen. Hopelijk mogen er snel weer fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Want eerlijk is 

eerlijk, er gaat niets boven persoonlijk face-to-face contact.” 

 

Meer Informatie?  

www.BuildingG100.nl 

Foto’s en logo op aanvraag verkrijgbaar  

Martijn Beckers: 06-83087707 of info@BuildingG100.nl  

 

http://www.cremenederland.nl/
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