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VEEL SUCCES!
Voor veel van de zorgorganisaties
is een hackathon onbekend
terrein. Wat is het, wat kan je
ermee, en hoe werkt het? Wij
zullen hieronder kort verwoorden
hoe de hackathon zal gaan, wat je
ervoor moet regelen en welke tips
je kunt gebruiken om er een groot
succes van te maken!
Succes !
Erwin, Suzanne, Jethro en Bart

WAT IS EEN HACKATHON ?
Hackathon staat voor creatief een probleem
oplossen in korte tijd. Het is niet standaard
technologisch, maar heeft vaak wel een
technologisch element. Vaak is een hackathon
een evenement van een bepaalde tijd waarin
mensen samenkomen om een probleem op te
lossen. De meeste hackathons draaien naast het
ontwikkelproces parallel workshops ter afleiding
en inspiratie.
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THEMA
Voor 2021 hebben we gekozen voor het
thema “arbeidsmarktekort en werkdruk”.
Een actueel maar ook ingewikkeld thema.
Kijk daarom vooral naar kleine oplossingen
die concreet te maken zijn. Het probleem is
‘groot’ maar een kleine oplossing kan ook
een goed idee zijn.
Het thema speelt op meerdere fronten en diverse
partijen in het land zijn bezig om
daaroplossingen voor te bedenken. Onze focus
ligt op de VG-sector en daarnaast gaan we tijdens
de Hackathon op zoek naar technologische
oplossingen. Niet alleen apps! Maar bijv. ook
producten die het werk voor de zorgmedewerker
eenvoudiger maken.

WANNEER?
De hackathon zal plaatsvinden in op 8 oktober.
Zie hieronder de tijdslijn van de activiteiten:
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WAT IS ER ANDERS DEZE EDITIE ?
We hebben veel geleerd van de vorige editie waardoor we een aantal
belangrijke veranderingen hebben doorgevoerd voor de volgende editie!
De VG Hackathon vindt plaats op 1 (extra lange) dag, namelijk op 8
oktober. Dit is minder tijdsintensief en geeft de mogelijkheid om nog
meer waarde in 1 dag te stoppen en samen energiek te werken aan
betere zorg!
Mocht het door corona niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen,
zetten we de dag om in een onvergetelijke online Hackathon!
Teams worden gevormd op basis van een gedeelde uitdaging en niet op
basis van de organisatie. Zo werken we samen, organisatie-overstijgend,
aan de belangrijkste challenges binnen de sector!
De VG Hackathon zal centraal in Nederland plaatsvinden. Er zullen 10
workspaces ingericht worden waar teams kunnen werken. De definitieve
locatie zullen we later mededelen.
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HOE VERLOOPT DE
HACKATHON?

De hackathon methodiek die we volgen is
gebaseerd op Lean Startup en Design Thinking.
Hieraan kan je zelf invulling geven, of je gebruikt
de tools en handreiking die we aanleveren. Het
dagprogramma zal er globaal zo uitzien:
Probleem verkennen, casus verkennen,
doelgroep spreken en start maken met
creëren/brainstormen.
Concept ontwikkelen en testen.
Prototype verbeteren en toetsen bij
eindgebruiker.
Communicatie, ontwerp en businesscase.
Presentatie en pitchen.

METHODIEK TRAINING
Om jullie te helpen bij de methodiek zullen we
wederom een workshop inplannen waarin we alle
stappen doorlopen met bijbehorende tools. Jullie
teamcaptain zal deze workshop mogen volgen en
krijgt voldoende tools en uitleg mee om jullie
daarna te ondersteunen in de methodiek. De
datum van de workshop is 6 oktober van 9.0017.00
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SPELREGELS
Om iedereen dezelfde kans te geven om aan hun
oplossing te werken hebben we een aantal spelregels
gemaakt:

Elke organisatie levert 1 projectleider/ aanspreekpunt waarmee de
organisatie kan communiceren. Zo zorgen we ervoor dat wijzigingen
gedurende de week maar ook de coördinatie snel en effectief verloopt.
Elk team heeft een teamcaptain die de Lean Startup methodiek begeleidt. Je
kunt kiezen om hiervoor een professionele procesbegeleider in te huren of
iemand uit je eigen organisatie te laten scholen tijdens de 2-daagse
workshop die aangeboden wordt.
We beginnen 8 oktober om 9.00 en zijn allemaal om 19.30 klaar. tussen
20.00 en 21.30 is de pitchnight waarin alle oplossingen gepresenteerd gaan
worden.
De oplossing moet zo concreet mogelijk zijn. Maak een duidelijke keuze
voor een oplossing en ontwikkel hem zo ver mogelijk.
Je levert je presentatie pitch voor 19.30 in.
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TOT WANNEER KAN IK
INSCHRIJVEN ?
De inschrijving loopt tot 13 september, maar
wacht niet te lang met inschrijven!
We hebben een maximum aantal organisaties
dat deel kan nemen aan de VG Hackathon.
Vorige editie bleek dat we al snel dat maximum
bereikt hadden waardoor sommige organisaties
niet mee konden doen. Dus wacht niet te lang
met inschrijven!

IK WIL MEER WETEN

Wil je ook alle andere antwoorden lezen op al
veelgestelde vragen? Bezoek dan de website
www.vghackathon.nl

