
In oktober van dit jaar is het exact 30 jaar ge-
leden dat Martin Vleer startte met WTB-Buro. 
We zijn er trots op dit 30-jarig jubileum van 
ons bedrijf te mogen vieren!  
 
In de afgelopen dertig jaar is WTB-Buro van een 
eenmanszaak uitgegroeid  tot het huidige WTB-
Buro, Adviseurs Installatietechniek; een adviesbu-
reau met ervaren specialisten die engineeren en 
adviseren op het gebied van werktuigkundige 
en elektrotechnische gebouw- en terreininstal-
laties, met aandacht voor duurzaamheid. 
 
Dertig jaar is een lange periode waarin een gro-
te hoeveelheid en diversiteit aan projecten is 
uitgevoerd en veel contacten en herinneringen 
zijn gemaakt. Terugkijkend zijn we vooral dank-
baar voor het vertrouwen dat onze opdrachtge-
vers in ons hebben getoond en nog steeds to-
nen. Hen willen we dan ook bedanken; de jaren-
lange samenwerking met onze opdrachtgevers 
vormt de basis van ons succes.  

Maar natuurlijk willen we ook alle medewer-
kers en partners, die zich elke dag inzetten 
voor ons bedrijf of zich in het verleden ingezet 
hebben, bedanken. Door jullie inzet en betrok-
kenheid heeft WTB-Buro kunnen uitgroeien 
tot het bedrijf dat het nu is. 
 
De huidige Covid-19 pandemie en de enorme 
impact die dit in Nederland heeft, plaatst ons 
jubileum wel in een ander perspectief. Wij ho-
pen vooral dat iedereen gezond en zowel privé 
als zakelijk goed uit deze crisis komt. 
 
Wellicht dat we in oktober van dit jaar dan  
toch nog een mooi jubileum kunnen vieren en 
samen met onze opdrachtgevers, klanten, col-
lega’s, familie en vrienden kunnen proosten op 
30 jaar WTB-Buro.  
 
We houden de huidige situatie goed in de ga-
ten en zullen in de komende periode, als de si-
tuatie dit toelaat, meer bekend maken. Voor nu 
trappen we af met een jubileumlogo, om ons 
WTB-Buro jubileum in te luiden. 
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