
Brussel, 4 oktober 2018. In zijn innovatiegerichte strategie 
investeert BESIX Real Estate Development in de ontwikkeling 
van nieuwe concepten in de vastgoedmarkt. Het voert dus 
het beleid van zijn moederbedrijf, BESIX Group, uit door op 
zijn beurt weer samen te werken met externe partners die het  
co-creatieproces zoals Startup Factory promoten.

De digitale transformatie herdefinieert de contouren van vele beroepen, 
vooral in de vastgoedsector. Om zo goed mogelijk in te spelen op de steeds 
veranderende marktvraag, heeft BESIX RED een innovatie-eenheid opgericht 
die verantwoordelijk is voor het nadenken over nieuwe concepten in zijn 
activiteitssector, de vastgoedontwikkeling. «Onze ambitie is om onze klanten 
meer te bieden dan alleen bakstenen. Wat ons onderscheidt van de markt is 
ons vermogen om niet alleen een product aan te bieden, maar ook een dienst 
die beantwoordt aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten», zegt 
Gabriel Uzgen, Managing Director van BESIX RED.

Innovatiedynamiek binnen de 
groep - het Unleash-programma

In zijn zoektocht naar nieuwe 
opportuniteiten werkt BESIX RED 
hand in hand met zijn moederbedrijf 
BESIX Group. Om innovatie in 
samenwerkingsverbanden te 
stimuleren, creëerde de groep afgelopen 
juni de BESIX Start-Ups Accelerator, 
een wereldwijd versnellingsprogramma 
voor volwassen starters die actief zijn 
in domeinen zoals vastgoed, bouw 4.0, 
nieuwe bouwmaterialen, enz. 

In de afgelopen maanden zijn er nog 
andere initiatieven ontstaan, zoals het 
strategisch partnerschap met Proximus 
om innovatieve oplossingen te creëren 
op het gebied van intelligente gebouwen. 
«BESIX RED profiteert natuurlijk van de 
innovatiedynamiek binnen de groep. 
Dit bevordert onze eigen zoektocht naar 
innovatieve oplossingen om de klant 
van dienst te zijn», zegt Gabriel Uzgen.

Win-win partnerschappen

Het is ditzelfde proces van innovatie op 
basis van samenwerking en uitwisseling 
dat BESIX RED motiveert om 
partnerschappen te ontwikkelen met 
externe actoren zoals Startup Factory, 
de «start-up fabriek» in het centrum van 
Brussel. De filosofie van Startup Factory 
is gebaseerd op corporate venturing: 
het verbindt jonge ondernemers die 
overlopen van innovatieve concepten 
met grote financiële groepen die in 
staat zijn om hun innovatieve ideeën 
te ondersteunen en tegelijkertijd hun 
eigen bedrijfsperspectieven te brengen. 
In dit co-creatiemodel ondersteunt 
BESIX RED de ontwikkeling van een 
nieuw colocatieplatform: «COLIVE». 

Gelanceerd door Nils Bokanowski 
(voorheen BNP Paribas Fortis) en 
Laurent Rabinowitch (voorheen Boston 
Consulting Group), promoot «COLIVE» 
coliving, een gemeenschapslevensstijl 
die populair is bij de Millennials. 
Tijdens de incubatieperiode bij Startup 
Factory heeft Colive zijn businessmodel 

verfijnd en de ontwikkeling van zijn 
website (colive.eu) en mobiele applicatie 
- de sleutel tot een 100% digitaal bedrijf 
- afgerond. 
 «Ons partnerschap met «COLIVE» 
laat niet alleen een uitwisseling van 
expertise in vastgoed toe, maar vooral 
ook een uitwisseling van informatie 
over deze nieuwe doelgroep van 
klanten die zich aan het ontwikkelen is. 
«COLIVE» zal BESIX RED in staat stellen 
om de verwachtingen en behoeften 
van deze toekomstige klanten beter 
te begrijpen om op lange termijn ook 
aan deze opkomende markt tegemoet 
te komen met onze producten; of het 
nu gaat om kantoren- of residentiële 
projecten. »

«COLIVE» is niet het enige project dat 
BESIX RED ondersteunt in het kader 
van zijn diversificatiestrategie. Er wordt 
verwacht dat er zeer binnenkort andere 
samenwerkingsverbanden tot stand 
zullen komen, waardoor de positie van 
het bedrijf als belangrijke speler in de 
innovatie in zijn activiteitensector zal 
worden versterkt.

BESIX RED PAST IN DE VISIE VAN BESIX GROUP 
EN INTEGREERT INNOVATIE IN TOEKOMSTIGE 
VASTGOEDONTWIKKELINGEN 
 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert 
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door haar strategische visie is BESIX RED erin geslaagd haar 
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als geografisch vlak: 
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal.
In het streven naar duurzame ontwikkelingen waarbij wordt gekeken naar de behoeften van haar klanten, houdt 
BESIX RED in haar visie omtrent vastgoed in de toekomst rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, 
alsook met innovatie. www.besixred.com 


