
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Create-A-Thon
Een volledige handleiding voor het hosten van uw eigen Create-A-Thon: 
een hack-a-thon voor het maatschappelijk goed, aangeboden door Windows Insiders

Ik ben een 

Windows 
Insider

Windows Insider-programma



We streven er bij Microsoft naar iedere persoon en 
organisatie op deze wereld ertoe in staat te stellen 
meer te bereiken. En door samen te werken, kunnen 
we de meest geweldige dingen bereiken. 

Windows Insiders is een van de grootste 
community's met mensen die technologie willen 
inzetten om iets positiefs te bereiken. En Create-
A-Thons (CATs) zijn een geweldige manier om de 
vaardigheden en energie van die community te 
gebruiken voor de aanpak van sociale problemen, 
zoals dakloosheid en betaalbare woningen. 

We realiseren ons heel goed dat we deze decennia 
oude problemen niet in twee of drie dagen kunnen 
oplossen, maar we kunnen er wel een begin mee 
maken en de situatie stapje voor stapje verbeteren. 

Handel alsof wat je doet verschil maakt. Dat doet het namelijk.
~William James

Tenzij iemand als jij er een heleboel voor doet, gaat het nooit 
meer beter, en komt het ook nooit meer goed.
~Dr. Seuss

Welkom!
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Wat is een  
#WINsiders4Good  
Create-A-Thon (CAT)?

Wat zijn de  
doelstellingen van 
de CAT?

Wilt u uw eigen CAT 
organiseren? 

Contact houden 

#WINsiders4Good Create-A-Thons zijn een aantal evenementen van twee of drie 
dagen die lijken op traditionele hack-a-thons, maar een nieuwe draai hebben 
gekregen. 
Een CAT geeft de technisch ingestelde Windows Insiders de kans om samen met 
lokale, artistiek ingestelde mensen en non-profitorganisaties en maatschappelijke 
organisaties sociale problemen die ze na aan het hart liggen aan te pakken (als het 
ware te 'hacken'). 
Het onderwerp kan per evenement verschillen (van dakloosheid en de 
vluchtelingencrisis tot politieke betrokkenheid enz.) en het eindresultaat kan de 
vorm hebben van een website, een app, een programma-ontwerp of zelfs een 
beleid. De sky is the limit!

CATs helpen het Windows Insider-programma en de Windows Insiders aanvullende 
doelstellingen te bereiken. Het Windows Insider-programma kan CATs organiseren 
om Windows Insiders aan te moedigen om meer te doen met Windows 10 en met 
de Windows Insider-community. 
Windows Insiders werken niet alleen samen met lokaal talent, maar ook met 
elkaar om te proberen hun vaardigheden op nieuwe manieren in te zetten. Het 
evenement brengt natuurlijk ook nieuwe vaardigheden en talenten naar het 
Windows Insider-programma, zodat we meer solide feedback over Windows 
ontvangen en onze Windows-community veel veelzijdiger wordt. 

We verheugen ons erop samen met onze geweldige Windows Insiders overal ter 
wereld CATs te organiseren. 
Stuur een e-mail naar wipevent@microsoft.com om ons te laten weten dat u een 
evenement organiseert. 

INSIDERS WERVEN
Er is een Slack-groep opgericht die bestaat uit CAT-deelnemers van over de hele 
wereld. Vul dit formulier in, zodat we u aan de Slack-groep kunnen toevoegen. 
Vraag uw genodigden op de eerste dag of ze het formulier kunnen invullen, zodat 
we u allemaal kunnen helpen, ook al zijn we niet op dezelfde plek. 

FOLLOW-UP NA HET EVENEMENT
Gebruik de hashtag #WINsiders4Good bij het promoten van de CAT en de 
evenementen tijdens de CAT. Dan kunnen we uw tweets doorsturen en een 
bijdrage leveren, ook al zijn we ver weg. 
Ook horen we graag van u als het evenement eenmaal voorbij is.
We willen graag dat alle inhoud en intellectuele eigendommen die tijdens een 
CAT zijn gemaakt openbaar eigendom worden. We vragen u daarom uw code te 
plaatsen op GitHub, zodat anderen deze kunnen gebruiken of verbeteren. Als we 
de wereld willen veranderen, moeten we immers bij onszelf beginnen.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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INHOUD
• Kies uw kwestie zorgvuldig, zodat de bijeenkomst zich kan richten op een 

oplossing in plaats van op een debat. Een kwestie die uw community verenigt is 
ideaal, vooral als bepaalde facetten binnen korte tijd kunnen worden opgelost.

• Deelname van deskundigen op het desbetreffende gebied geeft 
het evenement meer cachet, dus vraag vertegenwoordigers van non-
profitorganisaties of maatschappelijke organisaties of ze hun perspectief op 
de kwestie en mogelijke oplossingen kunnen geven. Het is ideaal als deze 
deskundigen het volledige evenement kunnen bijwonen, zodat ze ook een 
bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen. Klik hier om een keuze te maken 
uit een lijst met aanbevolen liefdadigheidsinstellingen. 

• Aanvullende inhoud over het bedenken van oplossingen, het opstellen 
van een goede pitch, maar ook over het schrijven van meer technische 
handleidingen voor bijvoorbeeld Microsoft Azure en Data Science, kan 
bijdragen aan het educatieve element van de CAT. We hebben voorbeelden van 
dergelijke inhoud voor u opgenomen, maar we raden u aan ook contact op te 
nemen met regionale deskundigen. 

ROLLEN
• Stel de ceremoniemeester aan. Deze zal het evenement openen en afsluiten, de 

teams helpen vormen en de belangrijkste evenementen tijdens een CAT aankondigen.
• Vraag vrienden of collega's of ze u kunnen helpen met de logistiek, zoals: Is er 

genoeg water? Hebben we bestek nodig? Wie maakt de aanwijzingsborden? 
Het is beter als u niet wordt belast met dergelijke futiliteiten en de agenda daar 
niet door wordt verstoord. We raden u aan twee of drie personen te vragen u te 
helpen het evenement gladjes te laten verlopen. 

DEELNEMERS
• Het is ideaal als elk team tijdens de CAT bestaat uit verschillende typen 

denkers met verschillende vaardigheden om een dynamische oplossing te 
kunnen bedenken. U hebt niet alleen programmeurs en ontwikkelaars nodig, 
maar ook creatieve denkers uit de design- en kunstwereld.

• Het ideale team bestaat uit creatieve denkers en techneuten. Bovendien heeft 
elk team een projectmanager voor de oplossing nodig, zodat het project niet 
ontspoort. U kunt ook een joker toevoegen, dat wil zeggen iemand die u tot 
nadenken stemt. Dan is de sky echt the limit!

PLANNEN
• We raden aan evenementen van maximaal drie dagen te organiseren. Ook 

kunt u het beste een weekendevenement organiseren dat op vrijdagavond begint 
en op zondagmiddag afgelopen is. Als u niet genoeg ruimte of geld hebt, kan een 
tweedaags evenement van vrijdagavond tot zaterdagavond ook nuttig zijn. De 
extra tijd betekent wel dat meer complete prototypen kunnen worden gemaakt. 

• Het wordt niet aangeraden de hele nacht door te werken. De genodigden 
worden dan te moe om nog iets nuttigs te kunnen produceren. Bovendien is het 
niet altijd mogelijk om de ruimten 's nachts te gebruiken. 

LOCATIE
• U zult veel tijd doorbrengen in deze ruimte, en creativiteit komt het beste tot 

zijn recht in een lichte, ruime ruimte met ramen. 
• Zorg dat de locatie gemakkelijk te vinden en centraal gelegen is en vooral dat 

mensen het gebouw gemakkelijk binnen kunnen komen. Plaats borden die de 
richting aangeven en zorg dat de medewerkers bij de ingang (receptionisten, 
portiers enz.) weten wat en waar uw evenement is, aangezien deelnemers hen 
om aanwijzingen zullen vragen.

Beste werkwijzen voor 
een geslaagde CAT
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• Stopcontacten en stekkerdozen – reken uit hoeveel u nodig hebt en zorg dat 
u twee keer zoveel hebt. Tijdens het evenement moeten laptops, telefoons e.d. 
worden opgeladen.

• En toegang tot internet is natuurlijk onmisbaar, zorg dus dat uw locatie 
over wifi beschikt. Is de wifi gratis of niet? Is er een goede verbinding in de 
toegewezen ruimte voor het evenement? Is de verbinding goed en snel genoeg 
voor het aantal apparaten dat wordt aangesloten?

VERSNAPERINGEN
• Zorg dat er snacks en drankjes klaar staan bij aankomst van de genodigden. 

Dan hebben ze wat omhanden en kunnen ze even bijtanken. Zorg voor stevige 
maaltijden, want er wordt immers hard gewerkt. Zorg ook dat er de hele dag 
door drankjes en snacks beschikbaar zijn. Insiders krijgen honger van de hele dag 
werken. Vergeet niet vegetarische, kosher en halal opties aan te bieden.

HET ONDERWERP
Selecteer een onderwerp waar de hele community achter staat, waarover een 
constructieve dialoog kan worden gevoerd en waarvoor een oplossing kan worden 
bedacht. Het gaat bij Create-A-Thons niet om discussies of debatteren, het gaat erom 
om meer te weten te komen over een kwestie die u allemaal na aan het hart ligt, om 
het ondersteunen van lokale organisaties die elke dag de strijd aanbinden met deze 
kwestie en om uw bijdrage te leveren aan verbetering van uw gemeenschap.
We hebben de Windows Insider-community gevraagd welke kwesties zij belangrijk 
vinden. Deze kwesties spelen in gemeenschappen overal ter wereld en u kunt 
wellicht op basis van deze kwesties het thema van uw CAT vaststellen. Als u andere 
ideeën hebt, horen we graag van u.

1. Dakloosheid:
a. Chronische dakloosheid
b. Mensen die net zijn ontslagen uit de gevangenis
c. Mensen met een psychiatrische aandoening

2. Betaalbare woonruimte 
3. Geestelijke gezondheid/omgaan met de stigmatisering van psychiatrische 

aandoeningen
4. Het gebruiken/vergaren van natuurlijke bronnen, zoals water 
5. Onderwijs

a. Technologie in het onderwijs
b. Programmering onderwijzen vanaf jonge leeftijd
c. Beter onderwijs in achterstandsgebieden
d. Geld voor tertiair onderwijs
e. Ouderen leren omgaan met technologie 

6. Technologie onderwijzen aan personen die nog maar net toegang hebben tot 
internet
a. Inheemse Australiërs
b. Afrikaanse stammen

7. Mensen die honger lijden van voedsel voorzien
8. Zelfmoord voorkomen
9. Ondersteuning en uitkeringen voor ex-militairen

a. Zelfmoord voorkomen
b. Re-integratie in de maatschappij
c. Professionele vaardigheden

10. HoloLens gebruiken om fysieke handicaps te overkomen dankzij een 
toegevoegde realiteitsbril

Beste werkwijzen 
voor een geslaagde 
CAT (vervolg)



EEN NON-PROFITPARTNER VINDEN
Als u eenmaal een onderwerp hebt gekozen dat voor u belangrijk is, kiest u hier 
een lokale partner. Of als u verbonden bent aan een non-profitorganisatie die nog 
niet op de lijst staat, stuurt u ons een e-mail via wipevent@microsoft.com, zodat 
we uw organisatie kunnen toevoegen. 

LOGISTIEK: DE LOCATIE
We hebben al het belang uitgelegd van een ruime, lichte ruimte, maar vergeet ook 
het volgende niet:
• Internettoegang is van essentieel belang! Zorg dat er wifi is en dat het 

signaal in de hele locatie goed is. Dan kunnen de genodigden gemakkelijk 
in groepjes werken op een plek die ze zelf kiezen. Er moeten ook voldoende 
stopcontacten en stekkerdozen zijn. Deelnemers moeten hun laptops en 
telefoons opladen, dus zorg dat er minstens één stekkerdoos is voor elke pod of 
elk team. Bovendien hebben de CAT-organisatoren stopcontacten nodig voor 
computers, projectors, etc. 

• Verdeel de ruimte in pods met elk plaats voor vier tot zes personen. 
De medewerkers van de locatie hebben de ruimte waarschijnlijk keurig 
ingericht, maar uw teams zullen de tafels en stoelen gedurende het evenement 
waarschijnlijk verplaatsen.

• Vaak gaan de deelnemers helemaal op in hun werk en werken ze door tijdens 
lunch- en koffiepauzes. Zorg dat er in de CAT-vergaderruimte voldoende 
ruimte is om drankjes en gerechten te serveren.

• Kies een centraal gelegen locatie, bepaald door waar uw deelnemers vandaan 
komen. Een locatie bij een trein- of metrostation is handig. Als de meeste 
deelnemers met de auto komen, dient u de parkeergelegenheid te controleren.

• Plaats richtingsbordjes bij elke ingang, zodat deelnemers de ruimte 
gemakkelijk kunnen vinden. 

• Flipovers, whiteboards, memoblaadjes, Sharpie-pennen enzovoort zijn 
handig om ideeën vast te leggen.

• Achtergrondmuziek kan stimulerend werken. Maar vergeet niet dat het 
achtergrondmuziek is. Speel de muziek niet zo luid af dat het afleidt.

Beste werkwijzen 
voor een geslaagde 
CAT (vervolg)
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VOORBEELD: KEULEN, 3 DAGEN

Dag 1
15:00 uur  Ontvangst en 

introductie

15:30 - 16:00 uur  Plaatsen in context:
  Gaming voor het 

groter goed

16:00 - 16:30 uur  Lightning talk:
  Het ontwerpen van 

oplossingen: een 
inleiding

16:30 - 18:00 uur  Ideeën bedenken
  Teams vormen

18:00 uur  Afsluiting

Dag 2
09:00 - 10:00 uur  Ontbijt
9:00-10:00am

09:30 - 10:00 uur  Lightning talk:
  Een goed verhaal 

vertellen (video)

10:00 - 12:00 uur  Tijd om te werken
  Mentors lopen rond

12:00 - 13:00 uur  Lunch
12:00-1:00pm

13:00 - 15:30 uur  Tijd om te werken/
  Mentors lopen rond

15:30 - 16:00 uur  Lightning talk:
  HoloLens

16:00 - 18:00 uur  Tijd om te werken
  Mentors lopen rond

17:00 uur  Diner

18:00 uur  Apparatuur 
teruggeven/
Afsluiting

Dag 3
09:00 - 10:00 uur  Ontbijt
9:00-10:00am

10:00 - 13:00 uur  Tijd om te werken/
  Mentors lopen rond

13:00 uur Lunch

13:00 - 14:00 uur  Laatste hand aan 
projecten

1:00-2:00pm

14:00 - 15:00 uur  Presentaties
2:00-3:00pm

15:00 - 16:00 uur  Netwerken
3:00-4:00pm

16:00 uur  Apparatuur 
teruggeven/
Afsluiting
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VOORBEELD: SEATTLE, 2 DAGEN

Dag 1
18:00 - 19:00 uur  Ontvangst en 

opening Plaatsen 
in context: 
Dakloosheid, een 
ingewikkelde 
kwestie

19:00 - 19:30 uur  Diner en 
teamvorming

19:30 - 20:00 uur  Ideeën bespreken, 
teams vastleggen

20:00 uur  Aan het werk!

22:00 uur  Apparatuur 
teruggeven/
Afsluiting

Dag 2

09:00 - 10:00 uur  Ontbijt

10:00 uur  Lightning talk: 
Prototypen, een 
inleiding

10:30 - Werken /  
12:00 uur Mentors lopen rond

12:30 -13:30 uur  Lunchen en leren: 
Data Science, een 
introductie

13:30 - 16:00 uur  Werken/Mentors 
lopen rond

16:00 uur  Lightning talk: 
Een goed verhaal 
vertellen

16:30 - 18:00 uur   Oplossingen 
voltooien

18:00 uur  Presentaties

19:00 uur  Diner en contacten 
leggen

22:00 uur   Afsluiting

Bijlage A:  
Voorbeeld van 
CAT-dagindeling  
(van 2 en 3 dagen)



DE TIJDLIJN VOOR PLANNING

Zes weken van tevoren
• Een onderwerp kiezen
• Deskundigen op het desbetreffende gebied zoeken en uitnodigen
• Samen met de deskundigen een datum vastleggen (dat is gemakkelijker dan 

eerst een datum prikken en daarna proberen deskundigen te zoeken die 
beschikbaar zijn)

• Als de datums vaststaan, zoekt u een locatie
• Overweeg bedrijven te vragen het evenement te sponsoren en 

 ◦ Gratis of tegen lage kosten vergaderruimte aan te bieden
 ◦ Eten en drinken te verschaffen
 ◦ Hulp te verlenen in de vorm van ontwikkelaars of programmeurs, of door 

contact te leggen met deskundigen, etc.
• Overleg met het WIP-team om lokale Windows Insiders uit te nodigen
Vier tot vijf weken van tevoren
• De locatie vastleggen
• Deskundigen bevestigen
• Deelnemers uitnodigen
• Organisaties aanschrijven die u kunnen helpen genodigden te bereiken of die 

de uitnodiging voor het evenement kunnen distribueren
Twee tot drie weken van tevoren
• RSVP's lezen 
• Desgewenst meer deelnemers uitnodigen
• Locatie bevestigen en eten en drinken bestellen
1 week van tevoren
• Een e-mail ter herinnering sturen naar personen die hebben geantwoord
• Deskundigen bevestigen/aan het evenement herinneren
• Eten en drinken bestellen
• Zorgen voor benodigdheden zoals naambadges, memoblaadjes, pennen, 

markeerstiften enz.
• De agenda bevestigen bij iedereen die bijdraagt aan het evenement, zoals de 

cateraars, de locatie, de sprekers enz. 
De dag van de Create-A-Thon
• Veel plezier!
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Bijlage B:  
Vóór het evenement



SJABLOON VOOR UITNODIGING

Hallo,
Ik ben lid van Windows Insiders, een van de grootste community's met mensen die 
technologie gebruiken om iets positiefs te bereiken. Ik heb gehoord dat u deze 
instelling wellicht deelt.
Aangezien u veel werk verzet op het gebied van {Probleem invoegen}, wil ik u 
graag uitnodigen voor een Create-A-Thon die we organiseren om te proberen een 
oplossing te vinden voor {Probleem invoegen}.
Het kan om projecten gaan als een bedrijf, een non-profitorganisatie, een 
programma, een vrijwilligersinitiatief, een rebrand of wat u maar wilt. Deskundigen 
van non-profitorganisaties of andere organisaties zullen spreken over het 
specifieke lokale probleem (dakloosheid, gebrek aan betaalbare woningen enz.) en 
ons helpen oplossingen te vinden waar de stad echt wat aan heeft. 
Ik zou het heel fijn vinden als u deelneemt aan onze volgende Windows 
Insider Create-A-Thon (CAT) over een paar weken. Het evenement vindt plaats 
in {Plaatsnaam} met als doel een oplossing te vinden voor {Onderwerp}.
Wanneer:  Dag, datum en tijd (vermeld de specifieke tijden voor elke dag, 

aangezien deze per dag kunnen verschillen)
Waar:  Naam en adres van locatie, naam of nummer van vergaderruimte 

(indien van toepassing)
Hoe: Hyperlink naar registratiesite (zoals Eventbrite)
Dit zijn de doelstellingen van deze Create-A-Thons:
• Technologie gebruiken om iets positiefs te bewerkstelligen voor de stad waarin 

we zo graag wonen.
• Totaal verschillende mensen met een uniek standpunt in een stad aanmoedigen 

om lastige problemen op een unieke manier op te lossen.
• De lokale gemeenschap het gesprek met elkaar laten aangaan, tijdens het 

evenement op directe wijze en na afloop op virtuele wijze.
In {Plaatsnaam} zullen we het volgende probleem bespreken: {Onderwerp}.
Dit #WINsiders4Good-initiatief is georganiseerd DOOR Insiders VOOR Insiders. 
Door Insiders te laten inzien wat technologie en de geweldige gemeenschap 
waarin ze wonen samen kunnen bereiken, kunnen ze de wereld veranderen. 
We hopen dat u dit met eigen ogen zult aanschouwen.
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Bijlage C:  
Uitnodigingen voor 
non-profitorganisaties



MODEL VOOR TWEE DAGEN: GEDETAILLEERD PROGRAMMA 
Dag 1*
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*Bepaal de begintijd op basis van de gebruikelijke werk- of schooltijden van de 
gewenste genodigden.

Bijlage D: Gedetailleerde programma's op basis van de 
in de praktijk opgedane ervaring van het WIP-team

TIJDSBESTEK GEPLANDE TIJD AGENDA-ITEM DETAILS BENODIGDHEDEN

1 uur van 
tevoren

16:00 uur De ruimte inrichten en 
voorbereidingen

Richt de ruimte zo in dat deelnemers gemakkelijk met 
elkaar kunnen praten en samenwerken. Aanrader: zorg dat er 
bij aankomst drankjes en snacks klaar staan.

30 min. 16:30 uur Tijd om een praatje te 
maken

Niet iedereen komt precies op tijd. Plan tijd in voor 
aankomst en om een praatje te maken. Dit is wellicht 
overbodig in landen waar iedereen altijd keurig op tijd is, 
zoals in Duitsland :)

15 min. 17:00 uur Introductie van het 
programma en Plaatsen 
in context

Vertel in 15 minuten waarom u de genodigden hebt 
uitgenodigd, wat u wilt bereiken en welk probleem de 
groep zal bespreken.

Voorbeeld-
PowerPoint-dia

30 min. 17:15 uur Deelnemers voorstellen Geef elke genodigde de tijd zich voor te stellen en te 
vertellen wat ze hopen te leren of wat ze anderen kunnen 
leren, welke vaardigheden ze hebben en om wat over 
zichzelf te vertellen als ze dat willen.

15 min. 17:45 uur Diepe duik in de 
problemen I

Een lokale vertegenwoordiger van een non-
profitorganisatie, de deskundige, dient uit te leggen hoe 
complex het probleem is, hoe zijn of haar organisatie 
ermee omgaat en wat wel en niet werkt. 

15 min. 18:00 uur Diepe duik in de 
problemen II

Aanrader: het is ideaal als maximaal twee vertegenwoordigers 
verschillende typen oplossingen presenteren.

15 min. 18:15 uur Vraaggesprek met de 
deskundigen

Geef de groep de tijd om vragen te stellen aan beide 
deskundigen als deze klaar zijn met hun presentaties.

30 min. 18:30 uur Diner De genodigden krijgen de kans om met elkaar te praten, 
oplossingen proberen te vinden en om zich aan te sluiten 
bij mogelijke teamleden. 

30 min. 19:00 uur Teamvorming en ideeën 
voor oplossingen 
aandragen

Vraag deelnemers met mogelijke oplossingen hun ideeën 
te presenteren, vraag ze welke typen vaardigheden 
ze nodig hebben en help ze een team te vormen met 
een PM, een ontwikkelaar/programmeur, een creatief 
ingestelde persoon die een designinterface kan bedenken 
en een joker voor de uitwerking van ideeën en voor de 
amusementswaarde!

1,5 - 2 uur 19:30 uur Aan het werk Ideeën liggen nog vers in het geheugen en de nieuwe 
teams zijn gevormd. Geef de teams de tijd om zich te 
organiseren rond het idee en om te bepalen hoe ze gaan 
samenwerken als een team.
Aanrader: mensen worden erg moe als ze de hele nacht 
doorwerken. We raden u aan het evenement om 9 of 10 uur 's 
avonds af te sluiten, zodat iedereen goed uitgerust aan een nieuwe 
dag kan beginnen.

21:00 - 22:00 uur Afronden

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


MODEL VOOR TWEE DAGEN: GEDETAILLEERD PROGRAMMA (VERVOLG)

Dag 2*

MODEL VOOR DRIE DAGEN: GEDETAILLEERD PROGRAMMA
Aan Dag 1 hoeft u niets te veranderen. Op Dag 2 geeft u genodigden gewoon tijd om te werken in plaats presentaties te houden.
Dag 3*
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*Bepaal de begintijd op basis van de gebruikelijke werk- of schooltijden van de 
gewenste genodigden.

Bijlage D: Gedetailleerde programma's op basis van de in 
de praktijk opgedane ervaring van het WIP-team (vervolg)

TIJDSBESTEK GEPLANDE TIJD AGENDA-ITEM DETAILS BENODIGDHEDEN

30 minuten 
van tevoren

08:30 uur De ruimte inrichten en 
voorbereidingen

Controleer of de ruimte er net zo uitziet als de vorige 
avond en of het ontbijt klaarstaat.

30 min. 09:00 uur Ontbijt Genodigden voegen zich weer bij hun team en leggen 
een goede bodem voor een productieve dag. 
Aanrader: zorg voor voldoende koffie en ontbijtgerechten.

30 min. 09:30 uur Lightning talk: Een goed 
verhaal vertellen

Video: De meesterlijke verhalenverteller James 
Whitaker

Een geweldig 
verhaal vertellen 

(video)

2 uur 10:00 uur Aan het werk Teams beginnen aan hun projecten, wijzen taken toe enz.

1 uur 12:00 uur Lunch Tijd voor een pauze, om iets te eten en om vol goede moed 
weer aan de slag te gaan.

4 uur 13:00 uur Aan het werk Teams blijven aan hun projecten werken

1 uur 17:00 uur Werkdiner Teams leggen de laatste hand aan hun presentaties

1 uur 18:00 uur Presentaties Teams presenteren hun oplossingen

1 uur 19:00 uur Netwerken Teams krijgen de kans met elkaar te praten, de 
gepresenteerde oplossingen te bespreken, hun 
contactgegevens uit te wisselen en om plannen te maken, 
zodat ze aan deze projecten kunnen blijven werken!

1 uur 21:00 uur Apparatuur teruggeven/
Afsluiting

Sluit het evenement af en bedank iedereen voor zijn of haar 
deelname

TIJDSBESTEK GEPLANDE TIJD AGENDA-ITEM DETAILS BENODIGDHEDEN

30 minuten 
van tevoren

08:30 uur De ruimte inrichten en 
voorbereidingen

Controleer of de ruimte er net zo uitziet als de vorige 
avond en of het ontbijt klaarstaat.

30 min. 09:00 uur Ontbijt Genodigden voegen zich weer bij hun team en leggen een goede bodem 
voor een productieve dag.
Aanrader: zorg voor voldoende koffie en ontbijtgerechten.

3 uur 09:30 - 12.30 uur Laatste hand aan 
presentaties en prototype

Teams leggen de laatste hand aan hun prototypen en 
presentaties.

30 min. 12:30 - 13:00 uur Lunch

1 uur + 13:00 uur - 
Afsluiting

Presentaties Geef elk team 10 minuten de tijd om hun oplossing te 
presenteren en geef de genodigden de kans vragen te 
stellen. Het precieze aantal minuten is afhankelijk van het 
aantal genodigden en teams. 

Afsluitende discussie

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Raadpleeg in eerste instantie deze lijst als u non-profitorganisaties en NGO-
partners zoekt. Als u de gewenste organisatie niet vindt, kunt u gerust contact met 
ons opnemen via wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Artsen Zonder Grenzen

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Bijlage E:  
Non-profitorganisaties 
en NGO-partners

Human Rights Watch

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Bron: NGO-adviseur: Top-500 NGO's ter wereld https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.artsenzondergrenzen.nl/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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