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Transformatiecongres
De gemeente Rotterdam daagt je uit om met de oplossing te komen voor een
transformatieopgave van een schoolgebouw in Hoogvliet. Ben jij de ontwerper van een
robuuste en innovatieve invulling van dit gebouw? Wil je ervaren hoe het is om via
Biomimicy-principes te ontwerpen? Hoe kan het gebouw een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van de omgeving? Kun jij ontwikkelaars in beweging krijgen om dit gebouw te
omarmen?
Startupbouw organiseert samen met FRAAi Architecten speciaal voor deze opgave de 2e
Dutch Construction Hackathon. Tijdens het Transformatiecongres zetten startups en
studenten hun tanden in deze opgave. Aan het einde van de dag worden de ontwerpen
gepresenteerd aan een jury, waaronder mogelijke geïnteresseerde ontwikkelaars.
De hackathon
Een hackathon is een dynamische werkvorm waar creativiteit en concretiseren samen
komen. Onder begeleiding van architecte en teamlid Biomimicrynl Lydia Fraaije ga je met
een divers team van studenten en startups aan de slag met de opgave. Doelstelling is om
aan het einde van de dag eerste oplossingen te presenteren. Welk team komt met de beste
oplossing?
Voor wie is de Dutch Construction Hackathon?
De Dutch Construction Hackathon is bedoeld voor studenten en startups zowel actief in de
bouwsector als daarbuiten.
Deelname
Als je wilt meedoen aan de hackathon, schrijf je dan in via deze link: https://
www.eventbrite.com/e/dutch-construction-hackathon-tijdens-transformatie-congrestickets-40523373501
Vervolgens
- Krijg je binnen 24 uur terugkoppeling van Startupbouw over de procedure en de opgave
- Ga je op 7 december met 2 teams aan de slag om de opgave te hacken.
Dit event duurt 1 dag, inclusief kick-oﬀ met de opdrachtgever en jurybeoordeling. Als
onderdeel is er de mogelijkheid om een bruisende innovation walk op het
Transformatiecongres te maken.
Waarom zou je meedoen?
- de kans om een toonaangevend project te scoren bij aansprekende opdrachtgevers
- samenwerking aan te gaan met andere innovatieve studenten
- je kennis te verdiepen over Biomimicry
- toegang tot het inspirerende Transformatiecongres en het daar aanwezige netwerk
- samen een fantastische en energieke dag te beleven!
Locatie:
De Doelen, Rotterdam.
Wie zijn wij?
Startupbouw organiseert samen met partners een reeks hackathons om een brug te slaan
tussen opdrachtgevers met urgente en complexe vraagstukken en startups en studenten
met oplossingen. Meer weten? Ga naar: www.startupbouw.com

