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100 vrouwen hacken Brussel!
Drieluik ICT en vrouwen afgesloten met hackaton Interface 3
De ICT-wereld heeft meer vrouwen nodig! Dat is de conclusie van een najaar vol hackatons met
gender als thema. Zowel de vrouwenorganisatie Amazone als het opleidingscentrum voor vrouwen
Interface 3 en het collectief Sharify Belgium organiseerden de afgelopen weken hackatons waar
vrouwen aan het klavier zaten. In totaal schreef een honderdtal vrouwen zich in voor de events. De
hackatons kwamen er na een projectoproep van Brussels Staatssceretaris voor Digitalisering
Bianca Debaets.
-

Hackaton Interface 3: 45 deelnemers werken aan 1 Smart City applicatie waarmee ze
Brussel vrouwvriendelijk willen maken

-

Hackaton Amazone: Toepassingen ontwikkeld rond het een betere manvrouwbalans bij
huishoudelijke taken

-

Hackaton Sharify: Ontwikkeling van app Bborn (app rond medisch zakboekje kinderen) en
app Frinder (delen van frigo resten met je buren, Frinder = Fridge + Tinder)

“Ik wil dat Brussel een aangename plek is om te wonen, te werken en op te groeien. Het is de taak
van de overheid om dat mogelijk te maken. Maar ook betrokken burgers kunnen hieraan bijdragen.
Vrouwen hebben vaak een andere en originelere kijk op maatschappelijke problemen. Een hackathon
is een prima gelegenheid om die ideeën concreet gestalte te geven. Onze eerdere ervaringen met
hackatons laten zien dat op zo’n event vaak de meest creatieve oplossingen voor maatschappelijke
problemen uit de bus komen. Dat is Smart City in de praktijk”, aldus Brussels Staatssecretaris voor
Digitalisering Bianca Debaets.
Een hackathon is een samenkomst van informatica-ontwikkelaars en enthousiaste burgers die één of
verschillende dagen kan duren. Voorkennis van ICT is niet noodzakelijk. Op het einde stellen de
teams hun ontwerp van mobiele app of online dienst voor die ze hebben ontwikkeld. Tijdens een
hackaton wordt intensief gebruik gemaakt van open data. Het Brussels Gewest kent sinds begin 2016
een eigen open data portaalwebsite waar alle overheidsdiensten hun data gratis ter beschikking
stellen van ontwikkelaars (www.opendatastore.brussels).
De drie hackatons trokken samen een honderdtal deelnemers. Beloftevolle apps en toepassingen die
ontstaan zijn tijdens de hackaton zullen worden ondersteund in hun omvorming naar een ICT startup.
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