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Brusselse app voor
papierloze werven
haalt 5 miljoen op
De Brusselse start up Aproplan
haalt 5 miljoen euro op onder
meer bij de investeringsmaat
schappij van Duco Sickmghe De
app vervangt pen en papier voor
aannemers ingenieurs en archi
tecten Het opgehaalde geld zal
vooral gebruikt worden om de
app verder uit te werken tot een
persoonlijke assistent voor werf
leiders
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App voor bouwwerven haalt 5 miljoen euro op
De Brusselse start up Aproplan
haalt 5 miljoen euro op onder
meer bij de investeringsmaat
schappij van Duco Sickinghe
Met zijn app kunnen bouwwer
ven papierloos beheerd worden
DORIEN LUYCKX

beelden en de voortgang ervan mee buitenland te versterken Het is de
geven De app sluit ook naadloos tweede kapitaalronde van de start
Aproplan vervangt pen en papier aan bij de interne systemen van de
up Vorig jaar haalde Aproplan
voor aannemers ingenieurs en ar betrokken bedrijven
1 miljoen euro op
chitecten door één gedeelde app op
De kapitaalronde werd geleid
Door
de
open
communicatie
via
een tablet of smartphone Dat
door Fortino Capital de investe
maakt het bespreken registreren en de app kunnen alle partijen ingrij
ringsmaatschappij van oud Telenet
rapporteren van bouwprojecten pen tijdens de werken in plaats van
nadien Met de app kan aan het be baas Duco Sickinghe en bestaande
eenvoudiger
investeerders waaronder Inventu
In de bouwsector zien we weinig gin van de dag het werk overlopen
res Matexi en de Showpad oprich
worden
Ze
is
ook
een
hulp
bij
con
digitalisering en al helemaal niet op
ters Pieterjan Bouten Louis Jonck
de bouwwerf zegt Thomas Gou troles Bij bouwprojecten wordt heere en Peter Minne
vaak
pas
achterafgecommuniceerd
bau medeoprichter en CEO van
Fortino Capital investeerde eer
Aproplan Terwijl het onhandig is Dat verklaart deels de foutenmarge
der al in Teamleader en Treadminer
van
25
procent
zegt
Goubau
Hij
om met bundels papierwerk rond te
twee bekende succesvolle Belgische
lopen die nadien toch gedigitali wijst erop dat een op de drie bouw
seerd moeten worden Elk uur dat projecten nu in een rechtszaak ein start ups Showpad is een Belgische
scale up die vorig jaar bij een derde
een werfleider op een bouwwerf digt
kapitaalronde 50 miljoen euro op
doorbrengt kost hem een uur pa
De app heeft ook een enorme haalde
pierwerk op kantoor Met de app impact op de timing van bouwpro
Aproplan is een start up in een
lamnen documenten digitaal inge jecten zegt Goubau Bouwprojec sector aan de rand van een door
ten
die
traditionele
methoden
han
vuld worden tijdens de ronde op de
braak De vervanging van pen en pa
werf waardoor controle en het rap teren om te communiceren en de
pier door tabiets levert voor de
porteren gelijktijdig kunnen gebeu geboekte vooruitgang te registreren
bouw alleen maar voordelen op
ren
hebben 20 procent meer tijd nodig
zegt Bouten
Aproplan begint bij digitale dan verwacht waardoor het budget
Aproplan introduceerde de app
bouwplannen Als die er zijn wor in 80 procent van de gevallen wordt
in 2012 Het haalde vorig boekjaar
den in de app planningen en check overschreden
een omzet van 1 5 miljoen euro en is
lists opgesteld De werfleider kan
De 5 miljoen euro die Aproplan goed op weg om dat bedrag dit
dan digitaal melden dat voor de ko ophaalt zal vooral gebruikt worden
boekjaar te verdubbelen Er werken
mende dagen de waterleiding op de om de app verder uit te werken tot
38 mensen
planning staat en tijdens de werken een persoonlijke assistent voor werf
Sinds maart 2016 werkt Aproplan
de betrokken partijen de nodige leiders en om de kantoren in het samen met ADEB VBA de vereni

ging van 60 grote Belgische aanne
mers Dankzij de samenwerking ge
bruikt 80 procent van de grootste
Belgische bouwbedrijven waaron
der BAM Besix en CFE al Aproplan
De start up is aanwezig in de Bene
lux Duitsland Frankrijk en het Ver
enigd Koninkrijk
Een stap naar de VS staat niet op
de planning Er wordt enorm veel
gebouwd in Azië Als we buiten Eu
ropa trekken zal het eerder naar
daar zijn besluit Goubau
Voor elk uur dat

een werfleider op de
bouwwerf staat moet
hij op kantoor een
uur papierwerk doen
CEO APROPLAN
THOMAS GOUBAU
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De Brusselse start up Aproplan vervangt paperassen op bouwwerven door een app rv

KORT
De Brusselse start up
Aproplan haalt 5 miljoen euro
op bij onder meer Fortino
Capital de investeringsmaat
schappij van oud Telenet baas
Duco Sickinghe
Aproplan levert een app om
bouwwerven papierloos te
maken

80 procent van de grootste
bouwbedrijven in België is
klant bij Aproplan onder
meer BAM Besix en CFE
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