
Happy Friends, 
Positive Minds!

Denk je graag mee aan hoe we jou en je 
vriendin het beste kunnen betrekken in ons 
onderzoek? Dan zijn we op zoek naar jou! 

In het kader van het Happy Friends, Positive Minds- 
onderzoek waar jullie al eerder aan mee hebben 
gedaan, organiseren we op 14, 15 en 16 juli een 
hackathon. We zouden het heel leuk vinden als je één 
of meerdere dag(delen) aanwezig kunt zijn.  



Wat is een hackathon?
Een hackathon is een creatieve bijeenkomst waarin je samen met je beste vriendin gaat 
nadenken over een app. De app die we willen ontwikkelen, helpt meisjes van jullie leeftijd om 
beter met elkaar in gesprek te gaan over leuke dingen, maar ook over moeilijke of verdrietige 
dingen. Voor ons is het dan ook heel fijn als jullie meedoen, omdat jullie goed kunnen 
vertellen wat je leuk vindt aan een app en wat juist niet. Er zal een video-opname gemaakt 
worden van de hackathon zodat deze later nog kan worden teruggekeken door de 
onderzoeks- en onderwijsteams. Om jullie te bedanken voor jullie deelname ontvangen jullie 
na afloop van de hackathon allebei een cadeaubon van 50 euro.

Wie doen er mee?
Samen met mensen die apps maken, de onderzoekers van het Happy Friends, Positive 
Minds-onderzoek, mensen die op middelbare scholen werken en andere vriendinnen-
koppels van jullie leeftijd gaan jij en je beste vriendin meedenken over hoe de app eruit 
moet komen te zien. Daarvoor worden leuke activiteiten georganiseerd die ervoor 
zorgen dat je out of the box gaat denken. Hierbij houden we uiteraard rekening met de 
op dat moment geldende coronamaatregelen.

Om alvast de andere meisjes die deelnemen aan de hackathon te leren kennen, zouden we je graag uitnodigen voor een 

activiteit in de regio Rotterdam. Kun je aangeven welke datum voor jou de voorkeur heeft en dit in de retourenvelop samen 

met de toestemmingsformulieren terugsturen? Dank je wel!

8 juli (in de middag)

9 juli (in de middag)

12 juli (in de middag

Voornaam:

Achternaam:

Datum van invullen: 

En als ik nog vragen heb?
We kunnen ons goed voorstellen dat je nog vragen hebt over de hackathon. Neem gerust 
contact met ons op door te mailen naar happyfriends@hr.nl of door een 
berichtje te sturen of te bellen naar 06 – 48 19 24 50.

Wij hebben er zin in om met jullie samen te werken bij het ontwikkelen van de app!

Groetjes van het HFPM onderzoeksteam

Wat moet ik nu doen?
Bespreek jouw deelname met je vriendin en met jullie ouders en zet 14, 15 en 16 juli vast 
in jullie agenda’s! De exacte locatie in de regio Rotterdam wordt zo snel mogelijk bekend 
gemaakt. Ook willen we jou en je ouders vragen om de bijgevoegde toestemmings-
formulieren te ondertekenen en terug te sturen in de retourenvelop. 


