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Samen werken aan gezonde en gelukkige Amsterdammers
Grijp je kans en werk van 28 t/m 30 oktober mee aan het verbeteren van
de zorg en gezondheid in en rond Amsterdam, tijdens Hacking Health
Amsterdam. In deze hackaton staat de burger en zijn of haar gezondheid
centraal. Samen met patiënten, zorgmedewerkers, designers,
programmeurs en ondernemers werk je in 2,5 dag slimme en mooie
ideeën uit tot échte oplossingen.

Pitchers gezocht
Ervaar of zie jij een probleem, knelpunt of uitdaging op het gebied van zorg,
gezondheid of geluk in Amsterdam? Meld je dan uiterlijk 3 oktober aan als pitcher.
Je brengt je knelpunt of uitdaging in en werkt in 3 dagen samen met verschillende
experts aan een mooie oplossing. Lees ook de tips voor pitchers.

Hackers gezocht

Wil je jouw ervaring, vaardigheden, creativiteit en inspiratie graag inzetten voor
betere zorg en meer geluk en gezondheid in Amsterdam? Meld je dan uiterlijk 17
oktober aan als hacker. Een hacker kraakt geen codes en valt geen netwerken
ongevraagd binnen. Een hacker kraakt zijn hersenen en denkt mee aan oplossingen
voor de pitcher.

Werken in teams
Pitcher en hackers werken als team samen aan een
flitsende oplossing voor een knelpunt of uitdaging. In
een team zitten experts op verschillende gebieden,
zoals zorgprofessionals, ICT-ers, designers,
studenten. Als team krijg je hulp van coaches en
experts.

Waar en wanneer?
In verband met Corona is het plenaire deel van het programma online. En als het
kan, komen de afzonderlijke teams fysiek samen op verschillende locaties in
Amsterdam. Het programma van de hackathon is verspreid over drie dagen:
Donderdag 28 oktober vanaf 14.00 uur
Vrijdag 29 oktober de hele dag
Zaterdag 30 oktober tot 15.15 uur

Doe je ook mee?
Loop jij over van ideeën om zorg en welzijn te verbeteren? Of zet je graag jouw
expertise in om de ideeën van anderen te realiseren? Meld je dan aan om mee te
doen aan Hacking Health Amsterdam als pitcher (uiterlijk 3 oktober) of als hacker
(uiterlijk 17 oktober).
Ken je anderen die mee willen doen aan de hackaton? Stuur deze nieuwsbrief dan
vooral door!

Meteen aanmelden

Bekijk deze enthousiaste reactie op een vorige hackaton. Meer filmpjes.

Hacking Health Amsterdam is mogelijk dankzij verschillende partners en sponsoren.
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