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H et leek een ware bedrijvenbeurs. En in feite was het dat ook. Alle 

onderdelen van het Facilitair Bedrijf presenteerden tijdens de 

bijeenkomst vol verve dat waar ze goed in zijn: grafische middelen, het 

organiseren van grootse evenementen en intieme borrels, het realiseren 

van nieuwbouw, de inrichting van terreinen, het verzorgen van personen-

vervoer met chauffeur. ‘Kan niet’ kennen ze niet bij het Facilitair Bedrijf.

Passie
Demand manager Dries Gankema was enthousiast: “Ik moet zeggen dat 

ik blij verrast was door deze bijeenkomst; het was voor mij de eerste in 

zijn soort binnen de universiteit. Zo’n andere aanpak blijkt toch een frisse 

blik te werpen op het reilen en zeilen van het Facilitair Bedrijf. Van de pre-

sentaties van de verschillende afdelingen heb ik erg genoten. Het was erg 

goed om te horen hoe de betrokken medewerkers van het FB vol passie 

over hun vak vertellen.”

Gouden Veger & Blik
Tijdens de kennisquiz ‘Veger op, Blik op’ bleek hoeveel het Facilitair 

Bedrijf eigenlijk doet en hoe weinig daarover bekend is bij de klanten. 

Wist u bijvoorbeeld hoeveel kopjes koffie er jaarlijks worden verkocht in 

de C-bar in het Harmoniegebouw? Of hoeveel energie er wordt bespaard 

nu de tennishal van het Sportcentrum is verbouwd? Of hoeveel bomen 

er worden onderhouden door Terreinbeheer? De antwoorden willen we 

u niet onthouden, het zijn respectievelijk: 160.000 kopjes, 66% en 1.500 

bomen.

De winnaar kreeg de gouden Veger & Blik en 

uiteraard eeuwige roem. De overige gasten 

kregen een rugzak vol tips, nieuwe inspiratie en 

besparingsmogelijkheden.

 

Wat kan het Facilitair Bedrijf 
voor u betekenen?
Wat mogen we nu verder van het Facilitair Be-

drijf verwachten? Actieve communicatie over en 

een voortgang van alle diensten en producten 

waar u als student of medewerker van de RUG 

uw voordeel mee kunt doen.

Wilt u weten welke dat zijn of wilt u direct 

iets regelen? Neem dan contact op via het e-

mailadres fb@rug.nl . Er is meer mogelijk dan 

u denkt, bekijk onze spotjes maar eens! Kortom: 

het Facilitair Bedrijf werkt voor ú.  <

Het was een bijzondere 
dag, 6 oktober

L i e s b e t h  d e  J o n g  / e . f . d e . j o n g @ r u g . n l

Donderdag 6 oktober 2011 is opgeslagen op vele ‘harde schijven’. 

Want op die dag trad het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG voor het 

voetlicht. Elf jaar jong en een volwassen organisatie met kwalitatief 

hoogwaardige diensten. Dat kwam goed uit de verf tijdens een 

speciale bijeenkomst in het Academiegebouw. Vele uiteenlopende 

partijen vonden en verbaasden elkaar: “Doen jullie dat ook bij het FB?”

• De website van het Facilitair Bedrijf: www.rug.nl/ufb

Lustrumbijeenkomst Facilitair Bedrijf

Impressie van 

de dag

Spotjes over 

het FB


