FACTSHEET
HACKATHON
De Hackathon klinkt als een goed initiatief. Het levert ook
allerlei vragen op. Zoals: wat is het eigenlijk, wat kan je ermee,
en hoe werkt het? Maar ook wat je zelf moet regelen en welke
tips daarbij helpen. In de factsheet geven we daar antwoord
op.								
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1. Wat is een hackathon?
2. Opzet methodiek

1. 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. 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.

3. Workshops over methodiek
4. Lean startup procesbegeleider
5. Spelregels
6. Samenstelling team
7. Hackathon boodschappenlijstje
8. Tips voor het organiseren van een
mini hackathon
9. Tips ophalen van vraagstukken

2. OPZET METHODIEK
In onze hackathon 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. Werken volgens
deze methode zorgt ervoor dat je straks een oplossing hebt die goed aansluit
bij de eindgebruiker. In de methodiek zitten namelijk tools die je helpen om
sneller de juiste richting in te gaan. Zo krijgen we met zijn allen kwalitatief betere
oplossingen op Demo day!

3. WORKSHOPS OVER METHODIEK
We bieden een 2-daagse workshops aan, waarin we alle stappen doorlopen met
bijbehorende tools. Deze is op 7 en 8 maart. Voor wie is deze workshop? Voor de
persoon die de hackathon bij jullie gaat begeleiden (de procesbegeleider). Dat
kan iemand zijn uit je eigen organisatie. Aanmelden voor de workshop kan via de
nieuwsbrief.

4. LEAN STARTUP PROCESBEGELEIDER
Wil je een professionele Lean startup procesbegeleider inhuren? Dat kan!
Op onze website zullen we een lijst plaatsen met facilitators die we kennen
en die je zou kunnen benaderen. Deze kosten zijn voor je eigen rekening.

5. SPELREGELS
Om ervoor te zorgen dat de kansen om te winnen even groot zijn voor alle deelnemers, hebben
we een aantal spelregels opgesteld:								
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen begint op 9 april met het verkennen van het probleem. Er mag geen voorwerk
zijn op inhoud.
Elke organisatie levert 1 projectleider/ aanspreekpunt waarmee de organisatie kan 		
communiceren. Zo zorgen we ervoor dat de coördinatie snel en effectief verloopt.
Elk team heeft een procesbegeleider die de Lean startup methodiek begeleidt.
We beginnen 9 april om 9.00 en zijn allemaal op donderdag 0.00 klaar. De vrijdag ochtend
is voor de puntjes op de i, en het oefenen en testen van je presentatie in Utrecht.
In de tussenliggende dagen mag je zelf bepalen hoeveel uren per dag je besteedt aan de
ontwikkeling. Wij adviseren minimaal 8 uur per dag.
Per dag zullen we je vragen om een aantal resultaten op te leveren. Op deze manier kunnen
wij de voortgang monitoren en coachen.
De oplossing moet op vrijdag 13 april zo concreet mogelijk zijn. Maak een duidelijke keuze
voor een oplossing en ontwikkel hem zo ver mogelijk. Je wilt natuurlijk niet met een verhaal
komen, waarin de jury niet begrijpt wat het doet. Dus ontwikkel, maak prototypes en toets
het met de gebruikers.

6. SAMENSTELLING TEAM
Het team mag uit maximaal 10 personen bestaan. Je kan daarnaast natuurlijk nog advies vragen
aan experts bij belangenverenigingen en patiëntenverenigingen. Het advies is om het team samen
te stellen uit minimaal:										
•
•
•
•

1 cliënt en 1 zorgprofessional. Zij zijn eigenaar van de uitdaging.
1 student. Helpt mee in bijv. het design.
De Rabobank is partner van deze Hackathon. Medewerkers van de Rabobank
ondersteunen graag bij jouw uitdaging.
1 bedrijf. Bijvoorbeeld een ICT-bedrijf dat veel zaken doet met jullie organisatie.
Zijn er medewerkers die mee willen doen?

7. HACKATHON BOODSCHAPPENLIJSTJE
Wat heb je nu allemaal nodig als je een hackathon gaat organiseren? Hieronder hebben we een
boodschappenlijstje gemaakt van dingen die niet mogen ontbreken
•
Inspirerende ruimte om te werken (toegankelijk)
•
Ontspannende ruimte om even tot rust te komen
•
Slaapgelegenheid in de buurt (als teamleden blijven slapen)
•
Voldoende computers om op te werken
•
Wifi (goed werkend)
•
Voldoende stopcontacten
•
Eindgebruikers (de cliënten en medewerkers om de oplossing te toetsen)
•
Post-its, stiften, pennen
•
Eten, drinken en snacks voor de gehele dag/ nacht
•
Whiteboards/ flipovers
		

8. TIPS VOOR ORGANISEREN MINI HACKATHON
Wat zijn nu goede adviezen/ tips om te weten voordat je gaat starten met je eigen mini-hackathon?
We hebben ze hieronder verzameld voor je.
•
•
•
•
•
•

Zorg voor voldoende afwisseling. Zorg voor opfrissers, get-out-of-the-building opdrachten
en andere energieke momenten waarin je even op adem kan komen.
Zorg voor een duidelijk vraagstuk. Hoe duidelijker je probleem is, des te makkelijker kun
je naar een oplossing zoeken.
Manage je tijd. De meeste projecten realiseren maar 25% van de resultaten in de 		
beschikbare tijd. Zorg dus dat je je doelen aanpast en toewerk naar haalbare resultaten.
Zorg goed voor je gasten. Vaak is het voor gasten erg onduidelijk wat ze moeten doen.
Geef hen aandacht en betrek ze bij het ontwikkelproces.
Zorg voor heldere rollen en taken. Om zo productief mogelijk te werken tijdens de 		
hackathon is het noodzaak dat je de rollen en taken goed verdeelt.
Zorg dat het leuk is! Los van het feit dat je aan het einde van de week een prototype hebt
bedacht, wil je aan het einde van de week terugkijken op een geslaagde week. Een week
waarin hard is gewerkt, maar vooral ook veel gelachen is. Ze zeggen niet voor niets: “Fun
makes it Run!”

9. TIPS OPHALEN VAN VRAAGSTUKKEN
Om een probleem of vraagstuk uit je organisatie op te halen kun je het volgende aan
communicatie doen:											
•

•
•

Zet een vraag uit binnen je organisatie, bijv. via een interne nieuwsbrief of mailing. Geef
hierin uitleg over de Hackathon, geef concrete voorbeelden van vraagstukken en de
hoeveelheid tijd die men er kwijt mee is (4 dagen).
Geef medewerkers en cliënten ongeveer 3 weken de kans om problemen/vraagstukken in
te brengen.
Laat medewerkers en cliënten zelf stemmen op het onderwerp dat zij het beste vinden.
Op deze manier betrek je iedereen bij de Hackathon en maak je mensen enthousiast.

