FAQ’s Tech for Good Hackathon
DE PRIJS & HET RESULTAAT
•

Waar moet onze oplossing aan voldoen om in aanmerking te komen voor de SIDNpioniersprijs t.w.v. €10.000?
Om in aanmerking te komen voor de pioniersprijs t.w.v. €10.000 moet je oplossing voldoen
aan de criteria van het SIDN fonds. Ook zal een medewerker van het SIDN fonds aanwezig
zijn om de doelstellingen van het fonds toe te lichten en is het SIDN fonds vertegenwoordigd
in de jury.

•

Hoe zit het met het Intellectueel Eigendom van de oplossing die wij bedenken?
Als team ben en blijf je eigenaar van je eigen idee en oplossing. MVO Nederland is
initiatiefnemer van deze Hackathon met als doel om technische skills in te zetten voor een
duurzame samenleving. De verbonden partners zijn daarop aangesloten en streven diezelfde
doelstelling na. Tot slot zijn relevante partners en sprekers aangehaakt voor wie de oplossing
interessant kan zijn. Zij kunnen dus potentiële afnemers van jouw product zijn.

DE CHALLENGE
•

Waarom is er voor dit thema gekozen, m.a.w.: waarom gaan de teams aan de slag om de
data- of productketen zo eerlijk en transparant mogelijk te maken?
Deze uitdaging is tot stand gekomen door het samenbrengen van vraagstukken van
Amsterdam Economic Board, Tada en duurzame bedrijven in het netwerk van MVO
Nederland. In de dataketen is het moeilijk om te gaan of algoritmen bijvoorbeeld geen
discriminerende werking hebben. Bij productie en inkoop van producten is het bovendien
heel lastig om de precieze keten en footprint (sociaal en materieel) te achterhalen. Dat kan
een stuk transparanter, zodat zowel bedrijven als consumenten daar bewuste keuzes in
kunnen maken. Dat is de uitdaging waar jij mee aan de slag mag!

•

Is het de bedoeling dat wij ons richten op de data- ÓF de productketen, dus moeten we
hier vooraf een keuze in maken?
Je hoeft niet te kiezen tussen beide, als jouw oplossing in beide voorziet. Maar je mag ook
voor één van beide kiezen.

•

Moet onze oplossing voor elke keten relevant zijn, of mogen we ons richten op een
oplossing voor onze eigen keten?
Je mag werken aan je eigen keten of product. Zolang het idee bijdraagt aan een
transparantere keten door gebruik te maken van slimme technologie en dit bij voorkeur op
te schalen is naar andere producten of ketens. De resultaten van je project en de kennis die
daarbij opdoet worden open gedeeld (dit is een van de voorwaarden om in aanmerking te

komen voor de Pioniersprijs van het SIDN fonds). Jij blijft daarbij te allen tijde eigenaar van je
idee en oplossing.

DE TECHNIEK
•

Zijn we vrij in de applicatie die we kiezen en het gebruik hiervan, of zijn de platformen
beperkt?
Je bent vrij om te kiezen welke techniek je gebruikt. Onze partner The Things Network zal
technologie beschikbaar stellen, maar je mag ook eigen applicaties inbrengen die
bijvoorbeeld nu al gebruikt worden. Zorg dan wel dat je deze doorontwikkelt of toepast in
een vernieuwende context.

•

Is er ter plekke ondersteuning?
Onze partner The Things Network zal technische ondersteuning bieden. Daarnaast is er een
coach aanwezig op het gebied van design.

•

Verkleinen we onze kansen op de prijs als we geen blockchaintechnologie gebruiken?
Blockchaintechnologie zou zeker een belangrijke rol kunnen spelen voor een geschikte
oplossing, maar is zeker niet noodzakelijk. Als jij een fantastische oplossing bedenkt zonder
blockchain, maak je net zoveel kans op de Pioniersprijs van €10.000.

TEAMS & AANMELDEN
•

Ik heb geen team, maar ik wil toch graag meedoen. Kan dat?
Ja dat kan. Je kunt je ook individueel inschrijven, dan word je ingedeeld met andere
deelnemers aan de hackathon. Bedenk wel dat de meeste oplossingen méér dan alleen
technische skills nodig hebben (zoals kennis van usability). Een diverse teamsamenstelling is
dus een pré. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling om in aanmerking te komen voor
de Pioniersprijs:
“Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot
een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig.”

•

Hanteren jullie een minimum aantal teams om de hackathon door te laten gaan?
We streven naar minimaal 3 en maximaal 10 teams om een goede challenge neer te kunnen
zetten.

•

Leuk, wij gaan ervoor! Tot wanneer kunnen wij ons uiterlijk aanmelden?
Meld je aan voor 1 maart, daarna sluit de inschrijving en gaan de voorbereidingen van start.

