
Dit is de vijde column vanuit Holland ConTech & PropTech.
Deze keer over de winnaars van de PROVADA PropTech Award 2019.

Op 5 februari 2019 mochten 50 innovatieve startups hun 

oplossing voor de vastgoedsector pitchen aan de vakjury 

tijdens de PROVADA FUTURE Startup Battle in het World 

Trade Center in Utrecht. De 20 beste startups kregen een 

felbegeerde plek aangeboden op het PROVADA FUTURE 

Plein door PROVADA en Holland ConTech & PropTech.

_

De 20 winnaars hebben tijdens de PROVADA drie dagen lang 

de tijd gehad om hun innovaties te tonen aan de bezoekers van 

dé vastgoedbeurs van Nederland. Op de laatste dag mochten alle 

partners hun stem uitbrengen op de top drie beste startups van dit 

jaar. UC360 mag zich dit jaar de trotse winnaar 

noemen van de PROVADA PropTech Award 

2019. KYP Flow en Healthy Workers werden 

respectievelijk tweede en derde. 

Oprichter Henrik Hellman was blij verrast door de winst. Hellman: 

“We gaan keihard door om online écht te communiceren, net als 

in het echte leven.” UC360 is het eerste bedrijf ter wereld dat 

virtual reality tours aanbiedt voor vastgoedobjecten. De robot die 

daarvoor gebruikt wordt, trok veel bekijks op de beursvloer.

_

1ste plaats
Naam: UC360
Oprichters: Henrik Hellman

UC360 TilT VR360 ViDEOCOmmUNiCATiE 
NAAR HET VOlgENDE NiVEAU.

Henrik Hellman zag jaren geleden al de voordelen van online 

360° videocommunicatie maar hij ergerde zich aan alle slechte en 

saaie video’s die te zien waren. Om beweging van de camera en 

100% stabiele 360° videobeelden te kunnen filmen heeft UC360 

s ’werelds eerste VR Robot (genaamd “E.T.”) laten ontwikkelen. 

Geen saaie stationaire 360° videobeelden meer maar realistische 

“walk through” beelden zijn het resultaat!

Dergelijke dynamische 360° videobeelden zijn vervolgens in te 

zetten voor uw online communicatie. Denk aan de presentatie 

van een verkoop pand, hotel of de verbouwingsplannen. Met 3D 

animaties in de 360° video kunnen we de kijker meenemen naar de 

toekomst van uw project. 

VR360 video is tegenwoordig een volwassen en volwaardig online 

communicatiemiddel. Uw 360° boodschap is te bekijken op een 

desktop, tablet of smartphone en te delen op YouTube, Vimeo, 

Facebook of Linkdin. Via een WebVR based integratie zijn 

dergelijke videobeelden ook gemakkelijk op uw eigen website te 

bekijken. 

U kunt dus vrij communiceren in 360° en met onze no-nonsense 

mentaliteit maken we professionele VR360 producties realiteit. 

“We create to share your story in 360°”

Zelf ervaren? Bekijk de vele voorbeelden op www.uc360.nl 

Neem gerust contact op met Henrik: 06-39240300

_

2de plaats
Naam: KYP Flow
Oprichters: Stan en Bas Roestenberg

Dé TOOl Om BEDRijFSPROCESSEN TE 
STANDAARDiSEREN

Ieder proces is een feestje met KYP Flow, letterlijk en 

figuurlijk. Elk standaardproces is met KYP Flow te managen. 

Zoals een aanbesteding, ISO-certificering, taxatie of een 

vergunningsaanvraag! Een proces in KYP Flow wordt opgedeeld in 

fases, mijlpalen en taken. Fases structureren het proces, mijlpalen 

markeren belangrijke beslismomenten en deadlines en de taken 

zijn de concrete invulling om voortgang te krijgen in het proces.  

De taken worden gekoppeld aan de verantwoordelijke persoon, 

die deze gereed meldt via de KYP Flow app zodra hij/zij de taak 

heeft voltooid. Zo blijft er een actueel inzicht in de voortgang van 

het proces en welke taken er op tijd of te laat zijn voltooid. Door 

dit inzicht kan er tijdig worden bijgestuurd indien nodig. Een 

belangrijk onderdeel in KYP Flow is het geven van feedback op de 

taken. De gebruikers beoordelen de inhoud van de taak en kunnen 

suggesties doen of de taak herschreven, gesplitst of verwijderd moet 

worden. Daarnaast kunnen zij ook feedback geven op de uitvoering 

van hun eigen werk. Deze feedback verschaft waardevolle inzichten 

om het proces continu te kunnen optimaliseren. Zo houd je met 

KYP Flow de focus op de 10% die uniek is in ieder nieuw project.

_

 

gedeelde 3de plaats
Naam: Healthy Workers
Oprichter: Boy lokhoff

Wij geloven dat gezonde werknemers aan de basis staan van 

gezonde bedrijven. Talloze onderzoeken bevestigen dit: een 

hoog niveau van werknemerswelzijn staat gelijk aan een betere 

betrokkenheid, verhoogde productiviteit én het aantrekken en 

behouden van talent.

Daarom zijn wij, Healthy Workers, sinds 2016 bezig met data-

gedreven verbeteringen die het welzijn van de individuele 

werknemer, werkplek en volledige organisatie verhogen. Hoe? 

Door een gebruiksvriendelijke tool voor zowel werknemers 

als werkgevers te combineren met realtime smart sensor data 

van de omgevingsfactoren. Zoals temperatuur, geluid, licht en 

luchtkwaliteit. Maar hier laten we het niet bij: alle inzichten en 

data die we verzamelen, worden vergeleken met benchmarks zoals 

de WELL building standard. 

Via deze datasets en onze holistische aanpak, brengen we alle 

facetten van de werkplek in kaart. We komen tot de meest 

effectieve verbeteringen die aantoonbaar bijdragen aan een 

verhoogd werknemerswelzijn. Naast deze 360° geïntegreerde 

aanpak, wordt onze strategische waarde versterkt doordat we 

de werkplek voortdurend blijven meten via bestaande of nieuwe 

sensoren. Hierdoor wordt het effect van iedere verbetering 

meetbaar zodat Facility of HR-managers altijd de juiste, meest 

effectieve keuzes maken.

_

 

gedeelde 3de plaats
Bedrijfsnaam: Hét Bouwbedrijf
Oprichter: Siebe martijn groenendijk

Hét Bouwbedrijf is een sociale onderneming en geeft mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om hun leven op de rit te 

krijgen. Door vertrouwen, aandacht en geduld moedigen wij ze aan 

om hun talenten te ontdekken en helpen te ontwikkelen. 

Hét Bouwbedrijf renoveert mutatiewoningen van 

woningbouwcorporaties en kan zo een veilige leer-en 

werkomgeving creëren waarin kwetsbare doelgroepen worden (om)

geschoold en hierdoor re-integreren in de arbeidsmarkt. 

Doordat de woningen tijdelijk leeg zijn draagt het bij aan het 

vergroten van hun eigenwaarde en zelfredzaamheid om op hun 

eigen tempo en niveau het vakmanschap te kunnen leren. Het 

oeroude concept van leermeester, gezel en leerling maakt de 

begeleiding overzichtelijk en betekenisvol. Zij worden opgeleid 

tot bouwtechnisch personeel, waarna zij hun ‘’praktijk certificaat” 

ontvangen, waarmee ze uitstromen naar collega aannemers.

Door het samenbrengen van het tekort aan personeel in de 

bouw en re-integratie geeft renoveren met Hét Bouwbedrijf een 

nieuw gezicht wat past bij iedere organisatie die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen serieus neemt. https://youtu.

be/5gDfB4ku4mk 

Hét Bouwbedrijf is op zoek naar nog meer “mutatie opdrachten” 

van Woningcorporaties en Vastgoedeigenaren. Zo kunnen wij 

kwetsbare doelgroepen blijvend begeleiden. Voor meer informatie 

of een kennismakingsgesprek kunt u mailen naar siebemartijn@

hetbouwbedrijf.nl of bezoek onze website www.hetbouwbedrijf.nl
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