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De HR-hackaton
Een groot experiment. Dat is wat het 
Bedrijvennetwerk HR aanging met 
de organisatie van de HR-hackathon 
Employee Experience. Voor het 
organisatieteam was het een ervaring op 
zichzelf om deze hackathon volledig online 
te laten plaatsvinden. 

Eén van de strategische doelen van het 
Bedrijvennetwerk HR is het zorgen voor een 
doorbraak in menscentraal en betekenisvol 
organiseren. Het primaire doel van de 
HR-hackathon was om concrete employee-
experiencepuzzels van aangesloten 
organisaties uit het netwerk op te lossen door 
maximale denk- en slagkracht te benutten. 
De secundaire doelen van de hackathon 
waren:
1. Een kennis- en praktijkverdieping op 

employee-experienceontwerp.
2. Een kennis- en praktijkverdieping op de 

agile manier van werken.
3. Een leerervaring op multidisciplinair en 

multi-organisatie werken.

De succesfactoren van de hackathon
Echte uitdagingen
Om een doorbaak te realiseren, zijn we 
in ons netwerk op zoek gegaan naar 
echte uitdagingen vanuit pijnpunten 
van echte mensen in onze organisaties. 

Deze pijnpunten werden door een HR-
professional uit de organisatie gevormd tot 
een employee-experiencepuzzel (EX). De 
beschrijving van de puzzel werd aangevuld 
met één of meerdere persona’s waarin de 
pijnpunten nadrukkelijk verwoord werden.  
De pijn en wensen van mensen vormen zo 
het uitgangspunt voor de HR-hackathon – en 
niet een door de HR-afdeling of management 
gewenst HR-proces, -systeem of -instrument. 

Intrinsiek gemotiveerde hackers
HR-professionals uit alle 20 aangesloten 
bedrijven konden zich vervolgens als hacker 

Over het Bedrijvennetwerk HR
Het Bedrijvennetwerk HR is een 
samenwerkingsverband van 20 grote 
organisaties in Nederland. Samen 
zetten zij zich in voor het creëren en 
delen van HR-kennis en ervaringen om 
meer menscentraal en betekenisvol 
te organiseren. Om dit te bereiken, 
komen de HR-professionals uit het 
netwerk samen in online en offline 
kennisbijeenkomsten, grote events, 
webinars, communities of practice- en 
intervisiegroepen. Resultaten en nieuwe 
inzichten worden gedeeld in de online 
kennisbank.
www.bedrijvennetwerkhr.nl



INSPIRATIE

TvOO  september nr. 3 2021 85
      

Hrd-tool
inschrijven voor de EX-puzzel die hen het 
meeste aansprak. Zo vormden 50 HR-
generalisten en specialisten uit verschillende 
organisaties zeven hackteams onder 
begeleiding van een agile coach. Door deze 
samenstelling werd er zowel multidisciplinair 
als multi-organisatie gewerkt. Dit zorgde voor 
een grote stimulans in het gezamenlijk leren 
en creëren van ideeën en oplossingen.

Betrokken opdrachtgevers
Tijdens de kick-off van de hackathon, gaven 
de HR directeuren als opdrachtgevers een 
pitch van de EX puzzel uit hun organisatie, 
waren ze gedurende de looptijd van de 
hackathon bereikbaar voor vragen en overleg 
en gaven ze feedback op de oplossing die 
tijdens de kick-out werd gepresenteerd. 
Deze betrokkenheid onderstreept dat de 
hackteams wel ‘voor het echie’ aan het werk 
gingen.

Een dosis inspiratie 
Om de kennis van alle deelnemers van 
employee experience en de agile manier 
van werken op een bepaald minimumniveau 
te krijgen, is ter introductie een e-guide 
aangeboden met achtergrondinformatie en 
gereedschappen over agile, design thinking 
en employee experience. 
Tijdens de kick-off waren er twee keynote-
sprekers die zorgden voor de nodige 
inspiratie: een EX-specialist die kennis van EX 
overbracht en een creatieve ondernemer die 
overbracht hoe je op de beste manier een 
puzzel kraakt. Het kennisgedeelte van deze 
kick-off stond ook open voor niet-hackers en 
daarmee bereikten we die dag 100 extra HR-
professionals.

Professionele begeleiding van de 
hackteams
In de voorbereiding op de hackathon 
werden er zeven agile coaches geworven die 

verantwoordelijk waren voor de begeleiding 
van de hackteams. De aanwezige 
professionaliteit in deze groep van agile 
coaches bracht het niveau van de agile 
manier van werken in de hackteams naar 
een heel hoog niveau.  Hiermee brachten 
ze ook ritme en verbondenheid en daarmee 
voortgang in het kraken van de puzzels en de 
te ontwikkelen oplossingen. 

Centrale regie
Vanuit het Bedrijvennetwerk HR was 
er een toegewijd organisatieteam dat 
verantwoordelijk was voor de centrale 
organisatie, regie en communicatie van 
de hackathon. Het volledige programma 
bestond uit de volgende stappen:
Stap 1.      De ontwikkeling van de e-guide met 

achtergrondinformatie en working 

Figuur 1. Om een HR-hackathon met een 
looptijd van vier maanden neer te zetten, heb je 
ok een voorbereiding van vier maanden nodig
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tools over agile, design thinking en 
employee experience 

Stap 2.  November 2020: een kick-off 
van een dag waarin de HR-
directeuren de pitch van de puzzel 
gaven, twee specialisten stonden 
geprogrammeerd en de hackteams 
in de middag een start maakten als 
hackteam.

Stap 3.  Januari 2021: een terugblik 
waarin we met alle deelnemers 
de werkwijze van de hackathon 
tussentijds werd geëvalueerd en er 
een demo werd gegeven van een 
oplossing van een EX puzzel van 
buiten het netwerk.

Stap 4.  Februari 2021: een kick-out van 
een halve dag waarin alle zeven 
hackteams hun oplossingen 
presenteerden en feedback kregen 

van de HR-directeuren en de twee 
specialisten

Stap 5.  November-Februari: tweewekelijkse 
sprints van de hackteams en een 
tweewekelijkse update over de 
vorderingen van de hackteams.

Gedurende de looptijd van de hackathon 
werkten de hackteams in tweewekelijkse 
sprints en werd centraal een tweewekelijkse 
update over de vorderingen van de 
hackteams gedeeld. De continue 
aandacht van een organisatieteam voor 
alle activiteiten en naar alle stakeholders 
in combinatie met maximale facilitaire en 
technische ondersteuning, zorgde ervoor 
dat de hackathon experience heel impactvol 
was. Alle activiteiten werden met veel 
professionaliteit en kwaliteit neergezet. Er 
werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van:

Figuur 2. Om alle onderdelen van de HR-hackathon goed neer te zetten, definieer je op voorhand 
om welke rollen dit vraagt
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• een professionele tv studio;
• een volledig technisch productieteam 

(regie, geluid, licht) voor events;
• een cameraman en video-editor voor 

achter-de-schermen-opnames en 
interviews met deelnemers

• applicaties zoals Easygenerator, Miro, 
Mural, Teams en Borrel.app.

Voor de deelnemers was dit een ware 
employee experience en zij vonden het gaaf 
om deel uit te maken van zo’n groot initiatief, 
veel te leren én impact te maken.

Wat hebben we geleerd?
Volg de energie van intrinsieke motivatie
In de hackathon mag er maximale vrijheid op 
de inhoud zitten. Zo waren er bijvoorbeeld 
hackteams die na één sprint al de initiële 
puzzel met elkaar en vervolgens de 
opdrachtgever bediscussieerden. Was de 
puzzel wel de échte puzzel? Dit leidde in 
een aantal gevallen tot een wijziging van de 
puzzel. 

Strakker op de regie
Om regie op het proces te houden, moet 
je de vrijheid op vorm wel beperken. Het 

is belangrijk dat je voor elke activiteit heel 
helder verwoordt wat er van de deelnemers 
wordt verwacht en dit ook tijdig aangeeft. 
Zo werd het voor deelnemers pas een week 
voor de kick-out volledig duidelijk hoeveel 
tijd ze kregen voor de presentatie van hun 
oplossing en welke audiovisuele middelen 
ze hierbij konden gebruiken. Achteraf 
gezien had dit al 1,5 maand voor de kick-out 
duidelijk moeten zijn.

Directe begeleiding is goud
De combinatie van een strakke centrale 
regie en directe begeleiding van agile 
coaches zorgde voor goede input op de 
inhoud en een goed ritme in de werkwijze. 
De agile coaches hadden een belangrijke 
verbindende functie tussen het centrale 
organisatieteam en de hackteams. Op 
deze wijze konden deze twee partijen hun 
belangrijkste taken vervullen, te weten: 
inspireren en faciliteren. ■

Tom Klomberg organiseert activiteiten voor 
het Bedrijvennetwerk HR en is zelfstandig 
organisatieadviseur
www.tomklomberg.nl


