
Een hackathon over goed werk 
voor iedereen. Dat is de good

workathon. Met als wicked
problem: ‘Hoe maken we van 

mensen waarvan de 
arbeidsmarkt afstand heeft 

genomen onze best 
werkenden?’
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Een gemêleerd gezelschap van 
studenten, professionals, 

managers, wetenschappers, 
ervaringsdeskundigen uit het 

veld van wonen, werk, 
onderwijs en zorg gaat met het 
‘wicked problem’ aan de slag



Tussentijdse bevindingen van 
de good workathon via 
videoverbinding met de 

plenaire zaal. Ook met oproep 
aan deelnemers van bv 
woningcorporatie, MKB, 

huisartsenpraktijk om aan te 
sluiten bij de gesprekken



Leidinggevenden krijgen alleen 
een voldoende beoordeling als 

ze de volgende KPI hebben 
behaald: iemand uit de 

doelgroep binnen een jaar 
begeleid naar betaald duurzaam 

werk.



Blended learning is ook op 
andere plekken leren, met 

andere mensen. 
We kunnen treinleren 

introduceren. Of, voor de 
toekomst, leren van elkaar in 

gekoppelde automatisch 
gestuurde voertuigen



Geen maatregelen voor 
doelgroepen, maar voor de 

massa. Denk aan voor iedereen 
per jaar een maand budget en 
tijd om zich te ontwikkelen, 

waarbij we in gemixte groepen 
elkaar les geven. Zo leren we 

elkaar, elkaars werk en netwerk 
kennen



Zorg moet aansluiten bij het 
mogelijk maken én (be)houden 
van de maatschappelijke rollen 

van mensen. Eén daarvan is 
werk: wat kan de behandelaar 
doen zodat de patiënt zo goed 
mogelijk (weer) kan werken of 

werk kan vinden.



Ben Tiggelaars reflectie op het 
wicked problem vanuit 

werkgeversvisie: deze mensen 
brengen nu het beeld ‘sores!’ 
‘problemen!’ met zich mee. 
Ontzorg werkgevers, breng 

werkzoekenden laagdrempelig 
in contact met werkgevers en 

beloon werkgevers die dit doen.



Rekruteren van mensen 
gebeurt nu op basis van 

functieprofielen. We willen dat 
we mensen gaan vragen wat ze 

kunnen bijdragen. Van 
functieprofiel naar talentprofiel!



Alle woningen moeten van het 
gas af. Verduurzaming van 
woningen betekent nieuwe 

arbeid, nieuw opgeleide 
mensen, trots op wijk en werk. 

En het sluit aan op een 
maatschappelijk probleem. 
‘Begin dus in Groningen!’

is één van de adviezen van de 
good workathon. 



Laagdrempelige oplossingen, 
die belonend werken, duurzaam 
en zichtbaar zijn. Zoals naast de 

AEX, een sociale index. Dit 
product is Made by 21% 

inclusive!  



AWVN, Commissie Werk 
Gezondheid, De Normaalste 
Zaak, ONVZ en SBI formaat 

geven opvolging aan de 
resultaten van de good

workathon en ondertekenen 
hiervoor een Plegde

www.allesisgezondheid.nl/pledge/goodworkathon


