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Doe mee aan de Dutch Construction Hackathon op 27 mei!
12 mei 2016
Startups en innovators opgelet: Vijftien opdrachtgevers zijn geinteresseerd in jouw innovatieve
oplossingen voor hun problemen. Om jullie bij elkaar te brengen, organiseren we 27 mei de Dutch
Construction Hackathon.
Wij hebben in Nederland keihard behoefte aan innovatieve oplossingen van startups.
Opdrachtgevers die graag voor innovatie willen kiezen, ervaren dat het geen eenvoudige keuze is.
Het gevolg is dat startups niet overleven of naar het buitenland trekken. De oorzaak van dit
probleem is de manier waarop we zaken doen met elkaar. Opdrachtgevers kiezen vaak voor
bewezen techniek, aanbestedingstrajecten zijn voor startups te complex of te duur. Onze missie is
om dit probleem te hacken tijdens de Dutch Construction Hackathon. Dat doen we door
welwillende opdrachtgevers direct te verbinden aan startups en innovators met oplossingen.
De Dutch Construction Hackathon (DCH) is een gateway to business voor startups die hun product
of dienst positioneren als de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen als
waterveiligheid, hoe leven we langer gezond en zelfstandig en hoe gaan we om met grote
leegstand? Negen verschillende partijen uit het ecosysteem voor startups hebben de handen ineen
geslagen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Want te vaak nog wordt er gekozen voor
traditionele oplossingen door opdrachtgevers, terwijl alle impactvolle innovatieve technologie op de
plank blijft liggen. Op 27 mei krijgen beginnende bedrijven de kans om zich vast te bijten in deze
vraagstukken en een passende oplossing te vinden.
Niet vrijblijvend
Tijdens de DCH brengen opdrachtgevers die kiezen voor innovatie complexe vraagstukken in waar
een standaard oplossing als het bouwen van een gebouw of weg niet voldoet. Op verschillende
locaties in Nederland gaan startups aan de slag om deze vraagstukken op te lossen. De startups
met de beste oplossingen krijgen de kans deze met hun nieuwe klant te realiseren.Voor startups
biedt DCH de de kans om een toonaangevend project te scoren bij aansprekende opdrachtgevers,
samenwerking aan te gaan met andere innovatieve startups.
De hackathon is geen vrijblijvende prijsvraag, maar een kans om een echte opdracht binnen te
halen. De opdrachtgever kiest uiteindelijk de oplossing waar hij mee verder wil.
In de spotlight met StartupFest Europe
De Dutch Construction Hackathon is onderdeel van StartupFest Europe. Dit internationale
startupevent zorgt voor veel persaandacht. Mede dankzij het geplande bezoek van Neelie Kroes,
die samen met Maxime Verhagen een rondleiding zal krijgen door de startupscene van de bouw.
Hun aanwezigheid zal de nodige persaandacht genereren, waardoor de startupscene van de bouw
zich in een dag op de kaart zet in Nederland.
Van duurzaam beton tot herbestemmingsplan
Op dit moment zijn door opdrachtgevers twaalf maatschappelijke uitdagingen ingebracht waar je
als startup je tanden in kunt zetten. Deelnemende opdrachtgevers zijn onder andere: Provincie
Overijssel, gemeente Oss, Rabobank Oss, gemeente Rotterdam, Brabantse gemeenten,
Rabobank, Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Vlaardingen en Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Riwa, Brabant Zorg en Waterland. Alle uitdagingen zijn te vinden op de
site van de DCH.
Ecosysteem voor startups in de bouw
Wij zijn VP Delta, Spark Campus, Dome-X, Enginn, Holland Contech, Pioneering, Startupbouw,
Stadshavens Rotterdam en Building Change. Wij vormen het ecosysteem van startups in de
bouwsector en wij willen je laten ervaren dat de bouw innovatief, laagdrempelig en
maatschappelijk betrokken is.
Meer informatie vind je op www.dutchCH.nl
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