
Schone Rivieren Hackathon

9:30 Inloop en registratie

10:00 Opening Schone Rivieren Hackathon 
Welkomstwoord & programma door Joost Barendrecht, projectleider Schone Rivieren

10:30

Inspiratie
Li An Phoa vertelt haar inspirerende verhaal over haar droom van Drinkable Rivers. 
Hoe breng je mensen in beweging om een grote, schijnbaar onoplosbare, uitdaging 
toch aan te gaan?

11:00 Pauze

11:30
Ontmoet de challenge owners en mentoren
De drie challenges worden gepresenteerd, evenals het ondersteunende team van 
mentoren.

12:30 Meet and greet per team
Leer je team kennen, hoe ga je met elkaar aan de slag?

13:00
Ambachtelijke lunch 
Met bierborstelbrood (gebakken met reststromen uit de bierbrouwerij), diverse 
soorten beleg en quiche.

14:00 Probleemverkenning
Analyseer de challenge met je team en bepaal de context en kern van het probleem.

16:00 Idee-creatie
Inventariseer en genereer ideeën om het probleem op te lossen, divergeren.

17:30

Diner & Conceptkeuze, voorbereiding pitches
Leer de rest van de deelnemers kennen onder het genot van een uitgebreid 
plantaardig diner van Jack Bean. Tijd om te convergeren, keuzes maken! Met welk 
concept/oplossing gaan jullie verder?

19:00 Einde

8:30 Inloop

09:00
Feedbackronde
Per team geven de mentoren feedback op de concepten en worden de concepten 
verder uitgewerkt.

11:30
Rondleiding BlueCity (optioneel)
Ervaar een 12.000 m2 tellende circulaire voorbeeldstad en krijg een goed beeld van 
wat dat nou eigenlijk is, die circulaire economie.

12:15
Lunch
Soep van het seizoen met bierbostellandbroden (gebakken met reststromen uit de 
bierbrouwerij) en diverse tapenades.

13:00
Uitwerken naar oplossingen
Werk het concept uit naar een te presenteren oplossing. Middels een Mountain of 
Tomorrow werk je met je team aan de te nemen acties.

16:00 Bereid je presentatie voor 
Bedenk een plan voor je oplossing oefen je presentatie.

17:00 Presentaties met borrel & snacks
Presenteer en luister naar de andere teams.

18:00 Schone Rivieren: blik op de toekomst 
Wat zijn de volgende stappen? Je hoort het in het slotwoord.

18:30 Einde

Woensdag 30 november 2022 donderdag 1 december 2022

programma


