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NIET PRATEN, MAAR DOEN! SPREEKT JOU DAT AAN?
Meld je aan voor de Regio Zwolle hackathon op 27 en 28 september.

Tijdens een dialoogsessie met 250 jongeren uit alle 21 gemeenten van de Regio Zwolle, hebben 
we gevraagd wat jongeren nodig hebben om in deze regio te blijven wonen en werken. Hier zijn 
drie thema’s uit naar voren gekomen:

HACKATHON
IN 28 UUR INITIATIEVEN 
ONTWIKKELEN 
OM DE REGIO AANTREKKELIJKER 
TE MAKEN VOOR JONGEREN

WONEN, UITGAAN, ARBEID EN ONDERWIJS

WONEN
hoe zorgen we voor 
voldoende betaalbare 
woningen waar jongeren 
met en bij elkaar kunnen 
samenleven?

UITGAAN
hoe maken we de regio 
bruisender?

ARBEID EN ONDERWIJS
hoe kunnen we de arbeidsmarkt 
en het onderwijs beter op elkaar 
laten aansluiten en zorgen voor 
een betere bekendheid van 
innovatieve en internationale 
bedrijven in de regio?



INITIATIEFNEMER
Als initiatiefnemer heb je 
een idee, droom of wens die 
aansluit bij één van de  
thema’s. Je wil het idee 
werkelijkheid maken samen  
met de deelnemers,  
designers/developers en 
met de feedback van het 
jongerenpanel.

DEELNEMER
Als deelnemer kies je bij de 
start van de hackathon aan 
welk initiatief jij de komende 
28 uur wilt gaan bijdragen. 
Samen met de initiatiefnemer 
en designers/developers 
ontwikkelen de deelnemers  
een concept voor het idee. Aan 
het eind besluit je of je het 
initiatief ook na de hackathon 
wilt blijven ondersteunen. 

DESIGNER/DEVELOPER 
Als designer en developer 
ontwikkel en test je de 
middelen om het concept vorm 
te kunnen geven. Jij hebt skills 
in grafische vormgeving, IT, 
design, online marketing of 
conceptontwikkeling en tilt het 
concept naar een next level.  

In 28 uur gaan we in multidisciplinaire teams 
aan de slag – overheid, onderwijs, bedrijfsleven, 
jongeren – om initiatieven verder te brengen 
die bijdragen aan betaalbaar (samen)wonen, 
verbinding tussen onderwijs en arbeid en een 
bruisend uitgaansleven voor jongeren. Jong, 
oud(er), ervaren en onervaren mensen werken 
samen.

Het proces wordt begeleid door ervaren 
professionals. Het idee valideren we online 
en offline, we vinden nieuwe betrokken 
stakeholders en pitchen de resultaten.

• Draag bij aan een sterke regio Zwolle die 
aantrekkelijk is voor jongeren

• Bouw een interessant netwerk op

• Niet eeuwig nadenken maar gewoon doen!

• Leer nieuwe processen om producten en 
diensten te ontwikkelen

• Plezier maken, good vibes only!

• Maak kans op felbegeerde prijzen om je 
initiatief ook na de hackathon verder te 
brengen

Niet deelnemen aan de hackathon, maar wel benieuwd naar de uitkomsten? 

Kom naar de demoborrel op 28 september! 
Aanmelden: expeditieregiozwolle.nl/hackathon.

expeditieregiozwolle.nl/
hackathon

Meld je snel aan via: 

HACKATHON 
REGIO ZWOLLE

WAAROM MEEDOEN?

WE NEED YOU!

WÁT GAAN WE DOEN

VR. 27 SEPTEMBER
16.00 – 22.00 UUR

ZA. 28 SEPTEMBER
08.00 – 21.00 UUR 

WINDESHEIM 
CAMPUS 2, ZWOLLE


