
 

  

 

Building G100 verwelkomt 200e bedrijfslid 
 

Op 19 juni 2014 is de Building G100 opgericht. De intentie was om een onafhankelijk platform op te zetten 

voor eindgebruikers die zich bezighouden met gebouwautomatisering voor de grootste 100 bedrijven. De 

“G” van G100 staat voor gebruikers, groep en gebouwautomatisering. 

 

Deze week is een mijlpaal bereikt. Het tweehonderdste bedrijf heeft zich bij ons aangesloten. En niet 

zomaar een bedrijf, maar een bedrijf waar iedereen warme gevoelens bij krijgt; de Efteling. Een mijlpaal 

waar we enorm trots op zijn. Een teken dat we op de goede weg zitten en dat we een behoefte vervullen 

voor onze leden.  

 

Efteling 

Jeffrey van Dun (40 jaar) is al 24 jaar werkzaam bij de Efteling. In zijn huidige rol als assetmanager is hij 

verantwoordelijk voor de technische instandhouding van de assets in de Efteling. Samen met zijn afdeling 

zorgt hij ervoor dat dat alle bestaande assets (attracties, horeca, retail, hotel & resorts, etc.) optimaal 

presteren, nu en in de toekomst. 

 

Jeffrey van Dun aan het woord 

“Building G100 is een mooi platform en inspiratiebron om kennis 

op te doen en te kunnen leren van andere leden, met alle 

uitdagingen die wij ons in vakgebied tegenkomen. Juist daarom 

zijn we lid geworden van de Building G100. Uiteindelijk wil ik 

bereiken dat we door gebruik te maken van dit unieke platform, 

op het vlak van gebouwautomatisering, gebouwbeheer en 

assetmanagement, klaar zijn voor de toekomst en dat we dit  

naar een hoger niveau kunnen tillen.” 

Oprichter Martijn Beckers aan het woord 

“De kennis binnen ons platform neemt alleen maar toe. Als we 

deze kennis met elkaar delen binnen dit platform zijn er enorme 

winsten te behalen. Ik zie de toekomst dan ook rooskleurig 

tegemoet en heb enorm veel zin om gezamenlijk met onze leden 

mooie events, workshops, excursies en trainingen te gaan 

organiseren.” 

Foto: Martijn (rechts) & Jeffrey in de Efteling 

Ledenoverzicht 

 
 

Meer info? Beeldmateriaal verkrijgbaar - Martijn Beckers: 06-83087707 of info@BuildingG100.nl  
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