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Dit zijn de winnaars van de Nederlandse
coronahackathon Hack the Crisis
Van een versneld vaccin dankzij online puzzelen tot een app om de buurtwinkel te redden

AMSTERDAM, 7 APRIL 2020 - De winnaars van de Nederlandse editie van de Hack the Crisis

hackathon zijn bekend. Met deze 48-uur durende online innovatiemarathon - de afgelopen drie

weken in bijna 70 landen over de hele wereld georganiseerd - proberen deelnemers met

concrete oplossingen te komen voor de coronacrisis. Afgelopen weekend vond de hackathon in

Nederland plaats. Tijdens een livestream pitchten de finalisten hun idee en maakte de jury de

vier winnende teams in de categorieën rond zorg, mkb-steun, afstandsonderwijs en logistiek

bekend.

 

Vrijwilligers uit de Nederlandse tech- en innovatiesector, waaronder TNW, Innofest en

StartupAmsterdam, werkten de afgelopen week hard om partners, sponsoren en deelnemers

voor de hackathon te werven. Met de steun die diverse organisaties – van multinationals tot

gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen – hebben toegezegd, hopen de deelnemende

teams hun oplossingen verder door te ontwikkelen om zo snel impact te kunnen maken. 

⏲

http://inside.thenextweb.com/
https://www.hackthecrisis.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aWZEEcd3uYY
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam
https://innofest.co/
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam


 

Hieronder de vier winnende oplossingen:

Sneller een coronavaccin door online te puzzelen

Miljarden mensen wachten machteloos op een vaccin tegen COVID-19, terwijl slechts een paar

duizend wetenschappers er daadwerkelijk aan kunnen werken. Dat kan anders, dacht het team

van ‘AnalysisMode’. Zij creëerden een onderzoeksplatform waarmee iedereen die dat wil kan

helpen in de zoektocht naar een vaccin door een online puzzel te maken. De input van de

deelnemers zorgt er vervolgens voor dat het voor kunstmatige intelligentie mogelijk wordt de

vaccinformule voor COVID-19 te voorspellen. Het puzzelspel is inmiddels al 7000 keer

gespeeld, door mensen uit 93 landen. Het team heeft inmiddels contact met de Universiteit van

Oxford en farmaceuten voor de verdere ontwikkeling van hun dienst.

De buurtwinkel redden door als vrijwilliger te bezorgen

Veel kleine ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis, en vrezen faillissement. Het

winnende team in de categorie ‘Bedrijfscontinuïteit voor het mkb’ zet vrijwilligers in om deze

ondernemers een helpende hand te bieden. Met de tijdens de hackathon ontworpen app

Roodkappje koppelen ze kleine voedselleveranciers, van bakker tot groenteboer, aan

vrijwilligers die zich aanbieden als bezorgers. Gedurende het weekend gaven al zo’n 25

ondernemers aan graag van het platform gebruik te willen maken.

 

Met gamification leerlingen blijven motiveren voor afstandsonderwijs

https://roodkappje.nl/nl/7-2/


De winnende deelnemers startten hun hackathon door duizenden leerkrachten van over de hele

wereld te vragen tijdens deze periode van langdurig afstandsonderwijs hun grootste uitdaging

is. Hun antwoord: het blijven motiveren van de thuiszittende leerlingen. Om dit probleem aan

te pakken, bedacht het team het platform ‘Ediya’. Hierop kunnen leerkrachten door samen te

werken en challenges te delen inspirerend onderwijs blijven geven. Door de toegevoegde

spelelementen, blijven leerlingen gemotiveerd.

 

Nieuwe medische producten sneller bruikbaar dankzij betrouwbare recensies

Door de coronacrisis is er een groot tekort aan medische producten. En van de nieuwe

producten die de markt overspoelen, van allerhande soorten mondkapjes tot duikbrillen die

dienstdoen als beademingsmasker, is het voor zorgprofessionals lastig te bepalen hoe veilig het

allemaal is. Om hier iets aan te doen, ontwikkelden het team achter ‘PPlcert’ een platform

waarop de zorggemeenschap samen producten kan recenseren en zo hun betrouwbaarheid kan

vaststellen. Zo kan een kleiner ziekenhuis bijvoorbeeld profiteren van de tijd die een grotere

zorginstelling al aan kwaliteitsonderzoek heeft besteed, en kunnen artsen en patiënten de

producten eerder gebruiken.

Van idee naar impact: verder na de hackathon

“De jury heeft bij hun beoordeling nadrukkelijk gekeken naar de haalbaarheid van de

oplossingen”, zegt projectleider Sebastien Toupy van TNW. “Voor de winnaars begint nu het

harde werk om hun impact ook echt te realiseren.” Naast de toegezegde steun voor de winnaars

van diverse betrokken organisaties, waaronder Yes!Delft, Smart Health Amsterdam and

Sanquin, biedt het platform coronacommunitycare.nl alle andere teams ook een kans om hun

projecten verder te ontwikkelen. Via dit platform presenteren zij hun oplossing en geven ze aan

welke specifieke hulp nodig is om de volgende stap te zetten.

Voor meer informatie, ga naar: www.hackthecrisis.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Over de organisatie

De Nederlandse editie van Hack the Crisis is opgezet door vrijwilligers van TNW, Innofest,

StartupAmsterdam en Brain Fuel, en ondersteuning van onder meer GoodUp, Smart Camels,

Hoax Amsterdam,  Women in AI (#WAI), Startupbootcamp, EY en Lubbers de Jong TECH PR. 

 

https://coronacommunitycare.nl/en/initiatives/list?category=hack-the-crisis
http://www.hackthecrisis.nl/
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18789np4SheUEgiB59dZ5wpp5BZ-2Fw-2BkPHC1lo3PbBxuWiCanQDTe2ZhbZaQeCja7JPKLA-3D-3DhUtJ_5QEht27DcJ-2FDReTYqXYLRbJYs1G051RtLTWyPmpOhDubUthsgs4VGQ2KVKq739S32Q2D3NqljZbqdznUIIzrU8dAcri7XN-2Fo24Y2FU-2B3xcwUb96W3KpuyS0yndDWz2bNM1-2BAmxQUJEuzZYfxz3B1x4Ry1W3mpR8yVffVV1shbHB7TmtCM6peFe8CvrVka8R-2BdsiEHSXfw-2BRi7GgV6xpPbex5zWJu3P3XjJXEO5tinNIq-2BbKQcChgubGahgYj-2FPb26BWkpgNBIGk8zJkIdz-2FFW90TXMeBwKnTQtgi27oX4pg9fh67H5Bu-2BNbLGwlBtTmR2iVTP89SzBmGOgPNefyD2A-3D-3D
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=42NoZMVCgpUAr4HXT6v-2Bk-2F2iRN56xmPqVd0FsAp5h3U-3DUY9h_5QEht27DcJ-2FDReTYqXYLRbJYs1G051RtLTWyPmpOhDubUthsgs4VGQ2KVKq739S32Q2D3NqljZbqdznUIIzrU8dAcri7XN-2Fo24Y2FU-2B3xcwUb96W3KpuyS0yndDWz2bNM1-2BAmxQUJEuzZYfxz3B1x5oM5m-2FOUGCoXgwGrNDMJFEwttRqslXwi9A7DEr6t8BwurUwQp6km0-2FonbBM2OHMbyEMgTzVm8AlgpX5i5yicP3fEnhYcPCjhU8SjGDO7DVVxLTeEOKutSqYxVbM0-2F6Z8Kus-2FZ7PzxmI-2FnSxYw3wuKSJtTyaTfzE6AWZboK-2BWmWHSnJbyCLyvM4uZmyzkrvzww-3D-3D
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18789np4SheUEgiB59dZ5wpp5BZ-2Fw-2BkPHC1lo3PbBxuWiCanQDTe2ZhbZaQeCja7JPKLA-3D-3DQ38L_5QEht27DcJ-2FDReTYqXYLRbJYs1G051RtLTWyPmpOhDubUthsgs4VGQ2KVKq739S32Q2D3NqljZbqdznUIIzrU8dAcri7XN-2Fo24Y2FU-2B3xcwUb96W3KpuyS0yndDWz2bNM1-2BAmxQUJEuzZYfxz3B1x-2BtO-2BzaobgVB8zLCDx-2Bpnd3K3uXdriF2DP8wsCHox6LT7GG9f7I-2FzIlvTATLCRqKibhRcXR5wPIyun-2BiMjUZ3hHY64FrccJLejCA7fvet1wypc9MxUz-2FmVDMAbpnH91jCsL9V7t9zee8esCvQQDPqpor8LXnAvqu0aGvIR0yXuDA-2BMMHWX8DVECSIoj04n24qQ-3D-3D
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OVER INSIDE TNW

Here you can get a sneak peak inside TNW, the stuff we don't publish on our media platform. In case you have
missed it... TNW is a global digital brand that inspires and connects people who love tech, through media,
events and services. 
We have several branches: Media, Events, Intelligence, Innovation services and Spaces, that all build onto each
other to create a virtuous circle of awesomeness for the tech ecosystem.

Want to know more? What is TNW?

Hack the Crisis is een wereldwijde beweging die vorige maand is gestart door de Estse

accelerator Garage48. Inmiddels zijn er hackathons georganiseerd in meer dan vijftig landen,

waaronder Duitsland, Australië en India. De beweging blijft ondertussen verder groeien: deze

week wordt met The Global Hack een mondiale hackathon georganiseerd.

 

Van 7 tot 11 april 2020 moet The Global Hack de grootste online hackathon worden die ooit is

gehouden. De organisatoren hopen tot 1 miljoen probleemoplossers - wereldleiders,

overheidsfunctionarissen, activisten, experts, startups en leiders van de particuliere sector,

media en creatieven, ontwikkelaars en daadwerkelijke hackers – in beweging te krijgen om

samen oplossingen voor deze wereldwijde gezondheidscrisis te vinden. De prijzenpot voor de

beste ideeën is 100.000 euro.

Voor meer informatie over dit persbericht of interviews met de winnaars kunt u contact

opnemen met:

Sebastien Toupy

Hoofd Startup Relaties bij TNW

Hack The Crisis Project Lead

sebastien@thenextweb.com

Jurre Plantinga

PR bij Innofest

jurre@innofest.co 
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