
 
 

 

 

 
 

 

PERSBERICHT - WOOCLAP, KABANDY, SHAPE.AI 

De drie laureaten van de Innovative Starters Award ontvangen samen 1 500 000 euro 

 

ONDER EMBARGO TOT 28 februari 2019 – 17.00u 

Brussel, 27 februari 2019. Donderdag 28 februari, tijdens het evenement The Big Squeeze, worden de drie nieuwe 

laureaten van onze ‘Innovative Starters Award’ bekendgemaakt. Dit jaar valt de eer te beurt aan Wooclap, Kabandy 

en Shape.ai. De drie Brusselse start-ups komen uit drie verschillende sectoren (EdTech, bouwsector, data) en 

ontvangen elk €500.000 om hun Strategisch Innovatieplan uit te voeren.  

Acht jaar geleden organiseerde Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, voor het eerst een 

projectoproep voor de Innovative Starters Award. Sindsdien werden er al 18 laureaten, onder wie Collibra (eerste 

Belgische ‘unicorn’ onderneming), Woorank, NVISO, The Biotech Quality Group en Urbantz in de kijker gezet.  

"Met de Innovative Starters Award wil Innoviris de winnende bedrijven de kans geven om zich te positioneren als 

leader in hun sector. Dat doen we door hen financieel te ondersteunen bij de implementatie van hun Strategisch 

Innovatieplan, een plan dat verder gaat dan de zuiver technologische dimensie. Op die manier kunnen de start-ups 

een globale strategie uitbouwen die het commerciële succes van hun technologische innovatie vergroot”, verduidelijkt 

Damien Littré, wetenschappelijk adviseur en verantwoordelijke van het programma bij Innoviris. 

De projectoproep voor de Innovative Starters Award kent een groeiend succes. Dit jaar waagden zestien start-ups, uit 

diverse sectoren en verspreid over het hele Brusselse Gewest, hun kans. En ook nu waren de aanvragen van een hoge 

kwaliteit.  

“Een bedrijf starten is een grote uitdaging, niet in het minst als het om technologische projecten gaat. Het doet me 

dan ook veel plezier dat de ordonnanties die door de Brusselse Regering werden goedgekeurd, in werking treden. 

Deze wetteksten zorgen voor een uitgebreid aanbod aan financieringsinstrumenten en een gunstig klimaat voor de 

R&D-sector dat, daarvan ben ik overtuigd, meer vrouwelijke en mannelijke ondernemers aanmoedigt om van start te 

gaan”, benadrukt Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek.  

Ook in 2019 zal Innoviris een nieuwe editie van de Innovative Starters Award uitschrijven. De projectoproep zal in mei 

worden opengesteld.  

 

Wie zijn onze nieuwe laureaten ?  
 

Wooclap is een interactief platform voor het onderwijs van de 21ste eeuw. Via deze applicatie voor smartphone kan je 

als docent live in de klas meerkeuzevragen stellen, naar de mening van je studenten peilen of een poll organiseren. 

Studenten kunnen het programma ook gebruiken om te studeren, dankzij een intelligent systeem dat inhoud voorstelt 

en vragen onthoudt.  

 
“Dankzij deze prijs kunnen we een nieuwe functie ontwikkelen gebaseerd op neurowetenschap en artificiële 
intelligentie, waarmee het onderwijs gepersonaliseerd kan worden en de docent tijd kan winnen. Dankzij de Innovative 
Starters Award zullen we ons ook meer kunnen verdiepen in neurowetenschappelijk onderzoek, toegepast op het 
onderwijs, zodat studenten sneller en efficiënter kunnen studeren”, zegt Sébastien Lebbe, CEO van Wooclap.  

https://thebigsqueeze.be/
https://www.wooclap.com/


 
 

 

 

 
 

 

 

Kabandy heeft een digitaal platform voor gebouwbeheer ontwikkeld. Via een intelligente assistent helpt het 

platform architecten, aannemers en operatoren om te anticiperen op problemen die zich op een bouwwerf kunnen 

voordoen. De assistent stelt acties voor, biedt de juiste informatie op het gepaste moment aan en maakt analyses 

die je helpen om een beslissing te maken. Deze ontwikkeling zal een digitale revolutie in de bouwsector teweeg 

brengen en leiden tot minder ongevallen, betaalbare woningen en een duurzame bouwomgeving.  

 

“Dankzij de Innovative Starters Award kunnen we samenwerkingstools ontwikkelen die we willen integreren in ons 

platform voor de immobiliënsector. Op lange termijn willen we een grote speler worden op de markt van digitale 

opvolging in de bouwsector”, zegt Georges Caron, directeur en bestuurder van Kabandy. 

 

Shape (shape.ai) is een platform voor datamanagement-en analyseteams. Het programma valideert automatisch de 

datasets die analisten gebruiken, zodat ze betrouwbare data-intensieve producten kunnen maken en elkaar 

gemakkelijk kunnen contacteren om problemen snel en efficiënt op te lossen.  

 

“De Innovative Starters Award laat ons toe om heel vroeg in de fase van ons bedrijf een aantal strategische 

investeringen te doen die we eigenlijk anders nooit gingen kunnen maken. Een voorbeeld op technologie- en 

researchvlak is dat we meer tijd kunnen spenderen met onze klanten om samen features uit te bouwen. We kunnen 

ook veel vroeger van start gaan met onze infrastructuur voor groei, waardoor we later heel wat efficiënter te werk 

kunnen gaan”, zegt Maarten Masschelein, CEO en co-founder van Shape.ai. 

 

 

De incubatoren: een hefboom voor jonge ondernemingen 

 

Hoewel onze nieuwe laureaten actief zijn in verschillende sectoren hebben ze één punt gemeenschappelijk: ze zijn 

gesitueerd en groot geworden in een Brusselse incubator of coworking space. Deze werkruimtes zijn vandaag echte 

hefbomen voor jonge beloftevolle ondernemingen.  

 

 

The Big Squeeze  

 

Onze prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 28 februari vanaf 16u. Dit jaar hebben we besloten om de handen in 

elkaar te slaan met startups.be en scale-ups.eu om een nog groter publiek te kunnen bereiken op het evenement The 

Big Squeeze. Quentin Colmant, CEO van Qover, en Adrien Roose, CEO van Cowboy, werden allebei gefinancierd door 

Innoviris en zullen hun ervaring delen tijdens de ‘CEO Inspiration Session’ over kapitaalverhoging.  

Wil je erbij zijn of heb je informatie nodig voor een artikel of interview? Neem contact met ons op! 

 

Anne Van Looveren – Communication Advisor - tel: 0478 56 37 53 – e-mail: avanlooveren@innoviris.brussels 

  

http://kabandy.com/
https://www.shape.ai/
https://incubators.brussels/nl/
https://startups.be/
https://www.scale-ups.eu/
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