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In 1998 lanceerde Albert Bauer het BaOpt-systeem. De regelsoftware zorgt voor een diffuse 
vermenging van de lucht in gebouwruimtes, destijds “en nu nog steeds” een revolutionair 
concept. Aanvankelijk reageerde de vakwereld vrij sceptisch, maar na het nodige missie-
werk, trad er een kentering op. “BaOpt werd een hype”, herinnert Guido Bartelink zich. Een 
stortvloed aan publicaties, TVVL-regiobijeenkomsten die werden platgelopen en in het kielzog 
een stroom aan projecten, volgden. De Managing Partner van BaOpt Benelux wist niet wat 
hem overkwam. Anno 2017 heeft het systeem zich behaaglijk genesteld tussen concurrerende 
oplossingen. De regelsoftware wordt nu in de meest uiteenlopende sectoren toegepast: van 
de museale wereld, tot zwembaden en kantoorcomplexen. Bartelink verduidelijkt waarom: 
“We bieden een geïntegreerde oplossing aan, die alle actoren en sensoren naar de software 
toe leidt. Vanuit het platform wordt vervolgens een optimalisatieslag gemaakt en vindt de 
sturing plaats. Waar veel traditionele oplossingen slechts per ruimte of per LBK optimaliseren, 
pakt Baopt het hele gebouw mee. Uiteindelijk resulteert dat in een behaaglijk binnenklimaat 
en een energierekening die al snel 30 tot 40% lager uitvalt”, claimt Bartelink.

Prikkelend
Eigenlijk fungeren de eindgebruikers als ‘key-ambassadors’. “We opereren in een techni-
sche branche. Techneuten willen eerst bewijzen zien en begrijpen hoe een systeem werkt. 
Gebruikers zijn vooral geïnteresseerd in het resultaat; ‘wat doet het voor mij?’ Zijn ze overstag 
dan steken ze ook potentiele klanten aan met hun enthousiasme.”
En dat is niet onopgemerkt gebleven. BaOpt heeft de markt opgeschud. Concullega’s komen 
nu ook met geheel andere concepten op de proppen. “En dat is gunstig voor ons als branche, 
want zo ontwikkelen we ons verder.” Er zit ook een zekere noodzaak achter. Met de Europese 
klimaatneutrale ambities in het achterhoofd is er een schreeuwende behoefte aan goede 
regelsoftware en hardware om de doelstellingen te realiseren. Wat dat betreft is BaOpt ook 
in een gespreid bedje terecht gekomen. “De markt voor gebouwautomatisering zal volgens 
prognoses de komende 5 jaar met maar liefst 20% per jaar groeien.”

Een TVVL-begunstiger aan het woord

 “De gebruikers 
zijn onze 

ambassadeurs”

Guido Bartelink – BaOpt Benelux

Mijn TVVL
TVVL heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
het vermarkten van het BaOpt-systeem in 
Nederland. Zo trokken de regio-bijeenkom-
sten talloze bezoekers en werd de regelsoft-
ware uitgebreid belicht en bediscussieerd in 
TVVL Magazine. Bartelink is de vereniging 
daar erg dankbaar voor. “In deze sector kan 
je gewoon niet om TVVL heen.” Tegelijkertijd 
signaleert hij nog wel een mogelijk verbe-
terpunt: “TVVL richt zich erg op het hier en 
nu. De vereniging zou zichzelf meer in de 
markt kunnen zetten als een platform voor 
innovatie en discussie.” En laat daar nu ook 
net zijn eigen passie zitten. Een blik op de 
veelzijdige carrière van Bartelink, leert de 
LinkedIn-bezoeker dat de gedreven vijftiger 
een grote belangstelling heeft voor techniek, 
innovatie en het vermarkten van nieuwe 
oplossingen. Ook buiten de werkvloer, waar 
hij graag het hemelruim afstruint met zijn 
telescoop. Een hobby die hem tegelijkertijd 
met beide benen op de grond houdt. “Want 
als ik naar al die sterren kijk, zie ik mijn leven 
als het ware in een heel ander perspectief. 
Het helpt me om te relativeren en nuchter 
te blijven.” 
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