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Met Holland ConTech & PropTech ondersteunt Wouter Truffino 
bedrijven die in de bouw- en vastgoedsector willen innoveren. 

Het onderliggende doel: de bebouwde omgeving beter maken voor 
de generaties van nu en morgen. Zijn kennis deed Truffino op in 
zijn werk bij en voor grote advies- en ingenieursbureaus. Thema’s 
als duurzaamheid, infrastructuur en stedelijke vernieuwing zijn voor 
hem dus niet nieuw. Baanbrekend is echter de manier waarop hij de 
sector vooruit wil brengen: door innovatieve startups te verbinden 
met corporate grownups. Op deze manier snijdt het mes aan twee 
kanten: het aanstormende talent vindt de beste afzetmarkt en 
groeistrategie en de gevestigde orde kan de innovatie-ambitie op een 
slimme manier vormgeven! 

Jullie ledenbestand groeit enorm en omvat 
starters, techpartners en corporates: hoe 
helpen Jullie deze bedriJven en waar hebben ziJ 
behoefte aan? _ ‘Elk jaar peilen wij de kennisbehoefte van 
onze leden. We inventariseren de actuele vraagstukken die spelen en 
stemmen onze programmering daarop af. Recentelijk focusde we 
bijvoorbeeld op smart mobility, digitalisering, real estate as a service 
en artificial intelligence. We hebben inmiddels tal van formules 
ontwikkeld die we kunnen aanbieden om deze onderwerpen uit te 
diepen. Van onze jaarlijkse TechTrip naar New York met een klein 
gemengd gezelschap tot en met in-house innovatieochtenden. 

Recent waren we in Tel Aviv om te leren van de ontwikkeling 
aldaar: wat gebeurt daar en wat kunnen we hier in Nederland 
van leren? Achteraf maken we daar een podcast-serie over zodat 
de opgedane kennis weer breed gedeeld kan worden, online. Een 
ander mooi voorbeeld is dat we de 25 grootste woningcorporaties 
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De DRive vAN WOuTeR 
TRuffiNO: eeN beTeRe 
bebOuWDe OMgeviNg

Wat goed is komt snel. Vier jaar geleden kreeg Wouter truffino 
de brainwave om innovatie in de bouw heel anders aan te 

pakken. Hoe? Door jong talent te koppelen aan bedrijven die al 
langer meedraaien. Leren van elkaar en daardoor samen verder 
komen, ondersteund door nieuwe technologie, daar draait het 
om bij truffino’s tech-formule die volop aanslaat in de markt.

begeleiden met het samenstellen van hun strategische agenda. In 
alle evenementen die wij organiseren is de rode draad gezamenlijk 
de grote innovatievraagstukken die voor ons liggen aanpakken, 
Nederland op die manier mooier maken én daar business mee 
creëren. Dat is de drive! Inmiddels is de hele keten bij ons 
aangesloten: van infrastructuur via belegger en ontwikkelaar tot 
en met installateurs. Van daaruit ontstaan allerlei succesvolle 
dwarsverbanden.’

in Jullie formule staat samenwerking tussen 
de leden centraal. wat levert hen dat op? _ 
‘Onze overtuiging – en die wordt inmiddels breed gedeeld – is dat 

door partnering we als sector sneller stappen kunnen zetten. Het is 
halen en brengen. Vier jaar geleden zag ik die formule bij Holland 
FinTech en het flitste door mijn hoofd: met deze aanpak kunnen 
we óók de bouw- en vastgoedsector verder brengen! Mijn motto 
is niet voor niets: unleash the innovative power. We hebben de 
technologie en de oplossingen, het is vervolgens zaak om verder 
te komen. Het begint bij awareness en inspiratie en eindigt bij 
concrete toepassingen. De urgentie is groot. De sector moet mee 
in de vernieuwingsslag die nodig is om de bebouwde omgeving in 
Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Er liggen 
allerlei uitdagingen voor ons. Daarbij zien we het toetreden van 
de Amazon’s en andere nieuwkomers in de markt: daar moeten 

Wat zijn echte trends als het gaat om werken in 
de nieuwe wereld? ‘Wat mij betreft is de echte trend 
beleving. Beleving creëer je volgens mij door middel van 
drie elementen. Mensen willen werken op plekken die 
hen in verbinding brengt met anderen, op plaatsen die 
energie opleveren in plaats van kosten en in kantoren 
die de gezondheid te goede komen!’
_
Hoe ziet de werkende stad van de toekomst eruit, 
volgens u?  ‘De werkende stad van de toekomst is 
denk ik een ‘smart city’ waarin data en technologie ons 
helpen het leven gemakkelijker, groener, en aangenamer 
te maken. Daarnaast gaat mobiliteit denk ik een grote 
rol spelen en zullen er veel meer plaatsen ontstaan 
waarin co-working centraal staat.’ 
_
Naar welke stad kijken jullie specifiek? Wat is de 
grootste uitdaging voor steden, als het gaat om 
werken in combinatie met wonen en bereikbaarheid?  
‘New York heeft net een nieuwe ambitie uitgesproken. Ik 
ben heel benieuwd hoe daar de hoogbouw met innovatie 
ervoor gaat zorgen dat de doelen behaald gaan worden. 
En dichterbij is het project van Brainport Eindhoven 
en Brainport Smart District in Helmond natuurlijk zeer 
interessant om te volgen.’
_
Welke technologieën en innovaties gaan het verschil 
maken?  ‘Artificial intelligence gaat het verschil maken 
in de toekomst. Van data naar big data naar smart 
data en via machine learning en artificial intelligence 
naar oplossingen die het werk en leven leuker, beter en 
gemakkelijker maken.’
_
Welke bedrijf heeft het meest innovatieve kantoor 
om te werken? ‘Microsoft met The Outlook, CBRE met 
The CORE en EDGE Technologies met EDGE Olympic zijn 
wat mij betreft de meest inspirerende kantoren van dit 
moment!’

de bouw- en vastgoedbedrijven op inspelen. We moeten daarin 
mee. Gelukkig gebeurt dat ook steeds meer! Als ik zie hoe ons lid 
EDGE Technologies bijvoorbeeld bezig is met well-being en het 
meest gezonde gebouw van Nederland heeft gerealiseerd, EDGE 
Olympic aan de Zuidas: ik vind dat fascinerend. Het voormalige 
OVG dat zich van vastgoedbedrijf steeds meer ontwikkelt tot tech-
bedrijf EDGE Technologies. Maar ook Gooee dat out off the blue 
de Nederlandse markt op komt om samen met diverse partners 
Smart Buildings te realiseren is ontzettend interessant. Dat is 
het perspectief waar we naar toe gaan, de nieuwe wereld. Het is 
geweldig om onderdeel uit te maken van die ontwikkeling en zo het 
verschil te kunnen maken.’


