Cubigo
Cubigo is een interactief online platform dat mensen ondersteunt om zo lang mogelijk actief
en zelfstandig te blijven. Cubigo reikt zorgbehoevenden en senioren eenvoudige cubes aan
om de regie in eigen handen te houden. De gebruiker staat hierbij steeds centraal: het
aanbod van producten, diensten en toepassingen is afgestemd op zijn persoonlijke noden en
behoeften.
Voorbeelden van cubes op Cubigo zijn het communiceren met mantelzorgers, inkijken en
beheren van je persoonlijk dossier, bestellen van comfortdiensten zoals maaltijden,
klusjesdienst en transport, ontvangen van medicatieherinneringen, afspraak maken bij de
huisarts, videobellen met de verpleegkundige, enz…
Ook verbindt Cubigo de verschillende actoren in het ecosysteem: mantelzorgers,
professionele zorgverleners, leveranciers van producten en diensten en beheerders van
communities en verenigingen kunnen via het platform in interactie met de eindgebruiker
gaan. Deze betrokkenheid van alle partijen in de zorgcirkel rond een individu maken van
Cubigo een moderne maar noodzakelijke tool in de zorg van morgen.
Cubigo heeft momenteel 31 medewerkers in haar kantoren in België (Hasselt), Nederland
(Venray), Spanje (Barcelona) en de Verenigde Staten (San Francisco).

Geschiedenis
2011
CEO Geert Houben richt samen met co-founder Dr. Peter Willems Cubigo op als spin-of van
Universiteit Hasselt. Winnaar van de Zorgidee Award voor ‘beste idee in de zorg’.
2013
Cubigo wint de IWT-Award voor het project met de ‘hoogste maatschappelijke relevantie’.
Oprichting kantoor in Nederland (Venray).
2014
Oprichting kantoor in Verenigde Staten (San Francisco). Geert Houben genomineerd voor
Jonge Ondernemer van het Jaar.
2015
Cubigo wordt als eerste Belgisch bedrijf door Google geselecteerd voor het 14-daagse
opleidingskamp Blackbox Connect in Silicon Valley, en CEO Geert Houben wordt ambassadeur
van Aging2.0 voor België.
2016
Cubigo verhuist de hoofdzetel naar de Corda Campus in Hasselt en wordt geselecteerd als
één van de 10 Global Urban Innovators wereldwijd. De samenwerking met KBC en ONS onder

de naam Happy@Home wordt opgestart. Er wordt een ‘Entrepreneur in Residence’
programma opgestart met Brookdale, de grootste Senior Housing provider van de USA.
2017
Cubigo start samenwerking met grootste ziekenfonds België, de Christelijke Mutualiteit (CM).
Cubigo haalt 4 miljoen euro op bij o.a. Nederlandse mobiliteitsregisseur Transvision en de
Vlaamse topondernemer en serie investeerder Urbain Vandeurzen.
Toekomst
Cubigo koos bij de oprichting bewust voor België en Nederland omwille van de perfecte R&Domgeving en de intense samenwerking met zorg- en onderzoeksinstellingen. Internationale
uitrol is echter vanaf dag één het uitgangspunt geweest. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan de weg in de USA, maar er zijn kansen in de hele wereld. Voor het komende 1,5 jaar gaat
Cubigo op zoek naar meer dan 25 nieuwe medewerkers in België, Nederland en de USA.

