
Holland ConTech & PropTech wint 
Global PropTech Awards 2019 in 

categorie ‘Top Association’
Woensdag 13 november vonden de Global PropTech Awards 2019 plaats tijdens 
de MIPIM PropTech in New York. Deze awards werden uitgereikt door Aaron 
Block, Co-Founder en Managing Partner van MetaProp.vc. Holland ConTech 

& PropTech won de award in de categorie ‘Top Association’!  

De Global PropTech Awards erkennen individuen, technologieën 

en organisaties die er alles aan doen om een positieve impact te 

hebben op ‘next-generation PropTech’. Andere genomineerden in 

de categorie ‘Top Association’ waren de Real Estate Board of New 

York, UK PropTech Association, PropTech Colombia en Women 

in PropTech. Na de RICS in 2017 en CoreNet Global in 2018 was 

het in 2019 de beurt aan Holland ConTech & PropTech om de 

prijs in ontvangst te nemen.

Wouter Truffino, die 15 jaar actief was in de ingenieurswereld, 

richtte in de lente van 2015 Holland ConTech & PropTech op. 

Hij werd geïnspireerd door Holland FinTech (een ecosysteem voor 

de financiële sector) dat eerder dat jaar de drie grote banken had 

verwelkomt als member. Op dat moment dacht Wouter bij zichzelf: 

“Corporate grownups helpen met succesvol innoveren en nieuwe 

business creëren door technologie te omarmen: dat moet ook in de 

conservatieve bouw- en vastgoedsector gebeuren!” Een paar dagen 

later was Holland ConTech & PropTech in het leven geroepen. 

Inmiddels heeft Holland ConTech & PropTech meer dan 200 

leden, organiseren ze meer dan 120 evenementen per jaar en doen 

ze elke dag hun best om startups, techbedrijven en corporates 

binnen de bouw- en vastgoedsector aan elkaar te verbinden met 

als uiteindelijke doel ervoor te zorgen dat de industrie slimmer, 

efficiënter en groener gaat werken. Sinds oktober 2019 heeft 

Holland ConTech & PropTech haar tevens services uitgebreid en 

bieden zij naast matchmaking, ook organisatie en begeleiding van 

innovatietrajecten en ketencoalities. 

Wouter Truffino, Oprichter en CEO van Holland ConTech & 

PropTech: “Ik ben super trots op deze award! We zijn met Holland 

ConTech & PropTech al jaren ontzettend hard aan het werk om 

de bouw- en vastgoedsector innovatiever en duurzamer te maken. 

Ik ben dan ook super blij dat we nu deze internationale waardering 

krijgen!”
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