VG HACKATHON

Samen werken aan innovatie met als resultaat een prettige werkomgeving voor de
zorgprofessional die leidt tot een betere kwaliteit van zorg!
De VG Hackathon werd in 2018 voor het eerst georganiseerd en was een succes met 35
deelnemende zorgorganisaties uit de verstandelijk gehandicaptenzorg en een wervelende
slotdag waar we trending topic op Twitter waren. We besloten er een tweejaarlijkse traditie
van te maken en in 2020 een tweede versie te organiseren. In 2020 richten we ons niet op
cliëntuitdagingen, maar op medewerkers op de thema’s: werkdruk en arbeidsmarkttekort.
Vorig jaar hadden we op Demoday 420 gasten. Dit jaar verwachten we nog meer dan 35
deelnemende zorginstellingen.
WAT IS DE VG HACKATHON?
Hackathon staat voor: creatief een probleem oplossen in korte tijd. Het is niet standaard
technologisch, maar heeft vaak wel een technologisch element. Een hackathon is meestal
een evenement, waarin mensen in een paar dagen samen komen om te werken aan een
uitdaging of vraagstuk. De meeste hackathons draaien vaak naast het ontwikkelproces ook
parallel wat workshops ter afleiding en inspiratie.
In onze hackathon, specifiek voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, werken we volgens
de Lean Startup-methode. Dat betekent dat je in korte fases de oplossing blijft toetsen bij
de eindgebruiker, zodat je weet of je op de goede weg zit en of het product levensvatbaar
is. Zo krijgen we met zijn allen kwalitatief betere oplossingen op Demo day!
Ga met deze link naar de film van de VG Hackathon 2018 voor een impressie.
Planning
De VG Hackathon zal plaatsvinden van 30 maart t/m 3 april 2020.
Demo-day vindt plaats op 3 april (jaarbeurs Utrecht).
Aanpak
● Zorgorganisaties melden een team aan. Ze betalen inschrijfgeld en mogen met
maximaal 10 mensen meedoen. De teams moeten bestaan uit: een captain,
zorgprofessionals, een ondernemer, studenten en overige tot max 10 per dag.
● In de aanloop naar de hackathonweek krijgt het team een uitgebreide briefing en een
methodiektraining. We starten op maandagochtend om 09.00 uur en eindigen
vrijdagmiddag met presentaties en een borrel. Alle deelnemers moeten voor
donderdagavond 20.00 uur pitchen m.b.v. filmpjes van 3 minuten (in aanloop naar of
tijdens de week krijgen ze daar een korte workshop voor). Die filmpjes zetten we
vrijdagochtend online en hebben een vaste hackathonstructuur.
● Een jury doet op basis van de filmpjes een voorselectie van 9 teams en maakt die
vrijdagmiddag bekend als iedereen in de zaal zit. Het 10e team wordt geselecteerd
door het publiek door op de filmpjes te stemmen. De 10 teams die door zijn gaan de
zaal uit en kunnen zich voorbereiden op een live pitch.
● De middag bestaat vervolgens uit pitches afgewisseld met inspirerende sprekers. De
hoofdjury kiest aan het einde van de middag het winnende team en de tweede en
derde plaats. De winnaars krijgen na demo-day ondersteuning om de innovaties daarna
goed te begeleiden.
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SPONSORPAKKET*
Hoofdsponsor
eerste
prijs

Sponsor
tweede
prijs

Sponsor
derde
prijs

Sponsor
algemeen

Sponsor
in natura

€15.000,-

€10.000,-

€5.000,-

€ 1.000,-

nader te
bepalen

x (8st)

x (5st)

x (3st)

x (1st)

x (1st)

Plaatsing logo op de website
van VG Hackathon

x

x

x

x

x

Vermelding sponsor via
Twitter en LinkedIn

x

x

x

x

x

Organisatienaam/logo
eenmalig in beeld op het
podium tijdens demo-day

x

x

x

x

x

Interview in vorm van tekst
en/of videoboodschap en
verspreiding op de website
en alle social media kanalen
(twitter, linkedin)

x

x

x

Organisatienaam/logo
continu in beeld op het
podium tijdens demo-day in
de vorm van een banner

x

x

x

Plaatsing banner bij de
ingang tijdens demo-day

x

x

x

Vermelding via
prijsuitreiking, waarbij (1e,
2e of prijs) erop staat
vermeld

x

x

x

Kaarten voor demo-day

*

-

Het sponsorpakket 1e, 2e en 3e prijs kan éénmalig worden vergeven.
Het sponsorpakket algemeen is door meerdere partijen af te nemen.
Het sponsorpakket in natura is door meerdere partijen af te nemen, maar in overleg
met de organisatie van de VG Hackathon. Afhankelijk van de grootte van de in natura
zijn meerdere opties mogelijk in het sponsorpakket. Dit zal in overleg plaatsvinden.
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