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Persbericht
Hackaton voor suïcide preventie zoekt Creatieve en Digitale Pioniers
Gent, 10 september 2017 – Het initiatief “Hey hoe gaat het” dat de belangrijkste doodsoorzaak bij
jongeren wil onder de aandacht brengen en ijvert voor preventie van suïcide van jongeren in
Vlaanderen, organiseert samen met Junction een hackaton in Antwerpen op 18 en 19 november.
Een hackathon is een “coding & creation” marathon waar deelnemers met verschillende
achtergronden, verdeeld in zo divers mogelijk samengestelde teams, oplossingen bedenken. De
participanten kunnen zowel onderzoekers als vrijwilligers zijn, schoolgaande jeugd en leraars als
familie en vrienden van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben. Ook professionals, data
scientists, business profielen, designers, marketeers komen in aanmerking indien het onderwerp hen
aanspreekt.
Iedereen wordt verenigd rond éénzelfde doel: suïcidepogingen verminderen.
Een aftermovie van één van Junctions hackathons kan hier bekeken worden:
https://vimeo.com/196187767
Waarom deze Hackaton?
Het is onderzocht en vastgesteld dat jongeren die hulp wensen te zoeken niet geneigd zijn dit te
doen in hun onmiddellijke omgeving maar eerder de kanalen gebruiken waar ze vandaag de dag
meest mee vertrouwd zijn: de sociale media. Daarom nam “Hey hoe gaat het” het initiatief om
samen met Junction deze hackaton te organiseren. Jean-Louis Coppers voegt hieraan toe: “Middels
deze hackathon wensen we zo snel mogelijk de ideeën en concepten om te zetten naar werkende
instrumenten die jongeren kunnen gebruiken om hulp te zoeken én te vinden”.
Van de deelnemers die in gevarieerde teams zullen brainstormen wordt verwacht om binnen de 48
uur met ideeën, concepten en praktische voorstellen te komen die op korte en middellange termijn
oplossingen kunnen aanreiken waarmee verantwoordelijke instanties aan de slag kunnen.
Gedurende de hackathon worden de verschillende teams gecoacht door professionals uit de sector
die hen advies zullen geven waar nodig. De deelnemers van deze teams kunnen allerlei achtergrond
hebben: IT specialisten, studenten psychologie, criminologen, maatschappelijke werkers, spoorweg
medewerkers, ervaringsdeskundigen, schoolgaande jeugd, leraars, nabestaanden en vrienden van
slachtoffers. De enige vereiste is dat ze zich aangesproken voelen door het onderwerp en zich die
dagen willen engageren om mee te werken aan een oplossing.
Doel is om op zondag 19 november de gevonden en uitgewerkte oplossingen te presenteren aan een
deskundige jury die een finale keuze zal maken en het best gevonden concept zal bekronen.
Call to action
Dit is een oproep tot iedereen die als deelnemer of coach over de nodige expertise beschikt of
creatief kan bijdragen tot een gelaagde hackathon.

Praktisch
Locatie:
URBAN CITY Antwerpen: https://www.dnls.be/nl/locatie/urban-city-antwerpen
Programma zaterdag 18 november
➢ 8u30 :Inschrijvingen
➢ 9.00u : Ontbijt - verwelkoming door Jean louis Coppers initiatiefnemer “en
briefing
door Askim Kintziger Junction
➢ 9.30u: Opsplitsing in teams en start van de workshops
➢ 12.30 u : lunch
➢ 13.30 u hervatting van de hackaton workshops
➢ 15.15 : Persconferentie -Gelegenheidstoespraak door minister Jo Vandeurzen Vlaams
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
➢ 16.15 hervatting van de hackaton workshops
➢ 19 u: Dinner
Programma zondag 19 november
➢ 9 u : ontbijt
➢ 9.30: hervatting Hackaton workshops
➢ 12 u:lunch
➢ 15 u: presentatie van de door de teams gevonden oplossingen
➢ 17.30: Verdict van de Jury
➢ 18 u:Receptie
Deelname is gratis Inschrijvingen :……..
We vragen om op voorhand te registreren via volgende link:
http://www.heyhoegaathet.be/nl/hackathon-inschrijven/
Voor de pers inschrijven via pdb@5tcom.eu
Over vzw “Tout Bien - Okidoki” – campagne “Hey hoe gaat het ?”
De vzw werd opgericht in april 2016 met als doel het informeren over zelfdoding en de preventie
ervan, het bespreekbaar maken van zelfdoding en het bevorderen van de communicatie daarrond,
ook naar de media toe.
De vzw zal activiteiten en acties organiseren met het oog op fundraising ter financiering van
bestaande projecten en organisaties rond zelfdoding.
Om haar doelstellingen te bereiken overlegt de vzw met diverse partners zoals overheid en
universiteiten.
Met “Hey hoe gaat het?” lanceert de vzw niet alleen zijn sensibiliseringscampagne maar geeft
hiermee eveneens het startschot voor fondsenwerving.
Meer info op http://www.heyhoegaathet.be/
Over Junction
Junction voorziet innovatietrajecten, strategieconsulting en managementcoaching aan bedrijven en
organiseren zelf innovatie-events. Ze zijn marktleider in het organiseren van hackathons.

De vzw geniet de steun van (in alfabetische volgorde) Atradius, Boa.be, CRiON, Nenuphar, THEO
Eyewear, Voetbal in de Stad, Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo
Vandeurzen en het VLESP.
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