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Voor wie?
In verschillende type vastgoed gaan we
experimenten uitvoeren om te leren. Type
vastgoed waar we experimenten kunnen gaan
doen:
•

Supermarkten

•

Winkels

•

Zorginstellingen (ziekenhuizen uitgesloten,
want die zijn met wat anders bezig. Maar
wel zorg specifiek voor ouderen,
gehandicapten, dementie, enz)

•

Scholen (welke maatregelen kunnen we
nemen specifiek in klaslokalen)

•

Wonen (bijvoorbeeld studentenwoningen
met 1 keuken of 1 gezamenlijke ruimte)

•

Kantoren (hoe houden we deze gezond en
veilig)

Doe jij mee?
Wat een enorme kans heeft het kabinet ons gegeven met de nieuwe maatregelen.
Als sector moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. De gevolgen zijn
namelijk enorm voor de samenleving, voor partijen die huisvesten in ons vastgoed,
voor mensen die gebruik maken van vastgoed en natuurlijk ook voor onze business.
Nu tijdens COVID staan we ineens allemaal stil en hopen we dat twee maatregelen
voldoende zijn (handen wassen en 1,5 meter afstand). Maar er zijn wellicht meer
wegen die naar Rome leiden. Er zijn al veel oplossingen, vanuit
startups/scaleups/innovatieve organisaties binnen de industrie, en mogelijke
oplossingen buiten de industrie. Waarom testen we niet met extra maatregelen? Er
is namelijk nog zoveel meer mogelijk. Waarom gaan we daar niet iets mee doen en
leren van wat wel werkt en wat niet?
Wij gaan een proces opzetten waarin we samen met jullie de pijnen en knelpunten in
de gebouwen willen diagnosticeren, concepten hiervoor willen ontwikkelen om
vervolgens direct te gaan experimenteren.
Zo ontdekken we wat wel of niet werkt. Stoppen we met discussiëren. En gaan we als
sector een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.
Doe jij mee?

Proces

In 6 weken naar gezamenlijke, gevalideerde COVID-19 interventies
Painstormsessie
1 dag
1

Gezamenlijk definiëren van
de juiste challenge

Ideation & selectie oplossingen
1-2 weken
2

Ideation & scouting mogelijke
oplossingen

Ontwerpen experiment(en)
1-2 dagen
3

Conceptontwikkeling

Validatie
4-5 weken
4

Gezamenlijk meten wat wel/niet werkt

Stap 1: Painstormsessie
1 dag

Proces
•

Succes

Sessie waarin we de risico’s
inventariseren per
doelgroep/gebouw/sector evenals

•

risico’s met de focus op de op te lossen

mogelijke blokkades voor veilig gedrag
•

haaienbeten (oplossing nodig)
•

Gezamenlijk definiëren van
de juiste challenge

haaienbeten

We maken onderscheid in
muggenbeten (lost zichzelf op) en
Keuze voor uiteindelijke
doelgroep/sector waar we een hoge
relevantie voor hebben

Heldere definitie van de uitdaging &

•

Ontwerpcriteria voor mogelijke
oplossingen

Stap 2: Ideation en selectie oplossingen
1 – 2 weken

Proces
•

Scouting van de beste passende
oplossingen m.b.v. netwerk Holland (en
Global) ConTech & PropTech
(technisch) & Six Fingers (gedrag)

•

Ideation sessie waarbij we de focus
leggen op oplossingen voor de
haaienbeten

•

Scouting mogelijke oplossingen & ideation

Succes

Gezamenlijke selectie sessie van longnaar shortlist

•

Shortlist van mogelijke oplossingen
welke matchen met de uitdagingen en
de ontwerpcriteria

Stap 3: Ontwerpen experiment(en)
1 – 2 dagen

Proces

•

geselecteerde partijen met relevante
oplossingen
Belangrijk: de experimenten worden
niet door ons uitgevoerd, maar door
Opzet experimenten

•

Helder geformuleerde experimenten
per doelgroep/gebouw/sector

•

Experiment overeenkomst met de

Sessie waarbij we per risico een
experiment ontwerpen i.s.m. met de

•

Succes

ieder van de individuele partners

meest relevante partijen

Stap 4: Gezamelijke validatie, wat werkt wel/niet?
4 - 5 weken

Proces
•

Experimenten live uitzetten bij

Succes
•

Gezamelijke learnings over wat
wel/niet werkt om COVID verspreiding
te voorkomen, danwel te verminderen

•

Schaalbare impactvolle interventies

•

Hoge Return on Learning voor iedere

scholen/zorginstellingen/kantoren door
partners
•

De vastgoed eigenaren voeren zelf hun
experimenten uit, wij coachen jullie op
uniformiteit in uitvoering

•
Gezamenlijk meten wat wel/niet werkt

Continue meten van resultaten en (indien
nodig) itereren experiment

partner

Six Fingers en Holland ConTech &
PropTech slaan de handen ineen
om gezamenlijk impact te maken
Holland Contech & PropTech is het grootste netwerk binnen de vastgoed & bouw. Met 200 actieve
leden en een community daaromheen van 10.000+ startups, scale-ups, innovators in het mkb en
partners, zowel binnen als buiten de vastgoed & bouw.

Six Fingers is een innovatie & ontwerpbureau wat al 14 jaar werkt met topbedrijven in zeer diverse
sectoren. Aan zeer diverse thema’s en maatschappelijke opgaven, zoals het openbreken van de
hypotheekmarkt, het verduurzamen van de voedselketen, nieuwe opleidingen in de bouw en de
leefbaarheid van steden en de rol van mobiliteit daarin. Uitzichten bouwen en deze realiseren, dat is
waar Six Fingers voor staat.

Six Fingers
Innovatiebureau
Het talent om de toekomst te zien. De ervaring om er te
komen.

Wij vormen een multidisciplinair, nieuwsgierig en
ambitieus team. We houden niet van afwachten, maar van
aanpakken. We zijn nieuwsgierig naar de nieuwste
ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als
technologisch gebied. We onderzoeken relevante
innovaties en impactvolle transformaties wereldwijd. En
geloven in de kracht van branchevreemd denken.

Wij jagen vernieuwing aan. Daarvoor zetten we niet alleen
onze ervaring met het inrichten en begeleiden van
processen in, maar ook onze eigen creativiteit en die van
ons uitgebreide netwerk. Dit alles met maar één doel: de
toekomst een stap dichterbij brengen. Want vooruitgang
is voor ons cruciaal.
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