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TEST, FAAL EN OVERWIN

INNOVATIE IN 2018: WAAROM WE MEER STARTUPS EN MEER FESTIVALS WILLEN ZIEN

DANKZIJ HUN CREATIVITEIT, WENDBAARHEID EN VEERKRACHT LEVEREN 
STARTUPS EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN EEN GROENERE EN BETERE WERELD. 
DAT DOEN ZE OOK OP FESTIVALS, DIE STEEDS VAKER DIENEN ALS TEST-OMGE-
VING VOOR HUN INNOVATIES. DIT TRENDPAPER LAAT ZIEN DAT TESTEN ÉN FALEN 
HET INNOVEREN VAN 2018 ZIJN. 

Van de volledig composteerbare Comp-A-Tent tot de 
Internet of Things sensoren van Loratec en de gezon-
dere patat van Tasty Basics: sinds onze oprichting in 
2016 hebben we al zo’n 60 toffe innovaties getest op 
festivals.

Wij zijn Innofest, een stichting die startups helpt bij het 
testen van innovaties op festivals in Noord-Nederland. 
En daarin staan we niet alleen. Steeds meer festivals 
maken ruimte voor duurzaamheid en innovatie. Ruim-
te voor producten en diensten die niet alleen het fes-
tival duurzamer maken, maar juist ook bijdragen aan 
een betere wereld. 

Natuurlijk zijn er daarbij uitdagingen: gebrek aan fun-
ding en ervaring, onbekendheid, “grote jongens” die 
de status quo bepalen en een beperkter netwerk kun-
nen ervoor zorgen dat mooie innovaties al in een vroeg 
stadium verloren gaan. Maar gelukkig zijn er ook veel 
trends die juist kansen bieden en een impuls kunnen 
geven aan de innovaties van deze startups.

Dit zijn: 
1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en  
 geld verdienen gaan goed samen.
2 In een vroeg stadium prototypen testen is 
 bewezen effectief.
3 De perceptie van falen verandert: wie wil leren,  
 moet ook af en toe falen. 
4 Innovatie is niet meer weg te denken uit de Neder- 
 landse festivalwereld. 

In de volgende vier hoofdstukken gaan we op basis 
van wetenschappelijk onderzoek, gesprekken met in-
houdelijk deskundigen en onze eigen lessons learned 
dieper in op deze ontwikkelingen. Innofest denkt na-
melijk dat startups die hierbij aanhaken hun wereld-
verbeterende innovaties de kans geven die ze verdie-
nen. Kortom: test, faal en verdien geld. 

Anna van Nunen 
Directeur Innofest
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Eerst maar even een paar cijfers: tussen 2010 en 
2015 groeide het aantal sociale ondernemingen van 
3.000 naar 5.000. Deze bedrijven creëerden meer dan 
25.000 banen, terwijl er in de periode in totaal 70.000 
banen verloren gingen. De jaaromzet van deze bedrij-
ven nam in deze periode met 70 procent toe tot 3,5 
miljard euro en een meerderheid kan zonder subsidies 
of donaties voorzien in de eigen continuïteit. 

De cijfers, in 2016 verzameld door McKinsey&Company 1, 
vormen de onderbouwing voor de eerst trend in dit pa-
per: geld verdienen en tegelijkertijd de maatschappij 
een beetje beter maken gaan heel goed samen.

TONY CHOCOLONELY
Milou Posthumus noemt het “fix the world and make 
money”. Zij is communitymanager van Voor de Wereld 
van Morgen, het online platform voor duurzame on-
dernemers van ASN Bank. “We bestaan nu tien jaar en 

zien dat het steeds normaler wordt om geld te verdie-
nen door goed te doen. Succesvolle bedrijven als Tony 
Chocolonely, de Fairphone en Yoni, voor biologische 
tampons, inlegkruisjes en maandverband, dienen 
hierbij als inspirerend voorbeeld. Die laten zien dat het 
echt kan.”

Dat de trend nog wel even zal standhouden heeft niet 
alleen te maken met het doordringende besef dat het 
klimaat een van de grootste uitdagingen van deze tijd 
is, maar ook met de jongste generatie ondernemers. 
Onderzoeksbureau Motivaction liet in 2014 al zien2 dat 
millennials zich veel meer dan andere generaties iden-
tificeren als wereldburger, eerder idealen om proberen 
te zetten in daden en zich ook meer zorgen maken om 
de toekomst van onze aarde. 

“Dat zien we ook terugkomen in onze community”, 
zegt Posthumus. “Tien jaar geleden meldden zich voor-
namelijk mensen met een goed idee, die niet altijd zelf 
de drive hadden om het uit te voeren. Nu melden zich 
steeds vaker mensen die nog op school zitten en al 
weten dat ze zelfstandig ondernemer willen worden.”

OPLEIDING EN ONDERZOEK
Ook In het onderwijs is er meer aandacht voor sociaal 
ondernemerschap. De Universiteit Utrecht heeft sinds 
2015 een hoogleraar Social Entrepreneurship en het 
onderwerp is ook steeds vaker een vast onderdeel van 
het curriculum van reguliere opleidingen voor onder-
nemerschap. De overheid beloofde3 in 2016 een advies 
van de Sociaal Economische Raad omtrent sociaal on-
dernemerschap ter harte te nemen door onder meer 
overheidsinformatie te bundelen, het financieringskli-
maat te verbeteren en het inkoopbeleid aan te passen.
 
Het vinden van kapitaal en opschalen blijven voor-
alsnog voor veel sociale ondernemers een uitdaging, 
zo stelde McKinsey vast in zijn onderzoek, maar ook 

DE NEDERLANDSE SOCIAL ENTERPRISE SECTOR GROEIDE IN DE AFGELOPEN VIJF 
JAAR MET RUIM 70 PROCENT. GOED DOEN EN GELD VERDIENEN GAAN DUS 
STEEDS BETER SAMEN. 

TREND 1: VERBETER DE WERELD EN VERDIEN GELD

1  www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/scaling-the-impact-of-the-social-enterprise-sector
2  www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/millennials-in-5-soorten-en-maten
3 www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160705-sociale-ondernemingen.aspx
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EELKJE OLDENBURGER IS MANAGER BIJ HEMPFLAX BV, EEN BEDRIJF UIT 
HET GRONINGSE OUDE PEKELA DAT VEZELHENNEP TEELT EN VERWERKT 
VOOR TAL VAN TOEPASSINGEN.

DUIDELIJKE VISIE EN DOORZETTINGSVERMOGEN

“Om geld te kunnen verdienen met duurzaamheid 
heb je een duidelijke visie en doorzettingsvermo-
gen nodig. Hennep is lang uit de running geweest 
in Nederland, maar Ben Dronkers, de oprichter van 
HempFlax, zag in de jaren negentig mogelijkheden. 
Langzaam maar zeker hebben we een markt kun-
nen creëren voor onze producten en zeker de laat-
ste vijf jaar gaat het erg goed. De wereld, en dan 
met name het Westen, verduurzaamt. Het belang-
rijkste als je geld wil verdienen met een duurzaam 
product dat past binnen de circulaire economie is 
dat je wegblijft uit het alternatieve circuit. Om je pro-
ducten financieel te verwaarden moet je de massa 
aanspreken. Je kunt dan beter het activisme achter 
je laten en na gaan denken over welke toepassin-
gen deze massa aanspreken. Klanten moeten in 
een oogopslag kunnen zien wat ze aan je product 
hebben, je moet ze niet hoeven overtuigen. Wij heb-
ben een volledig gecertificeerd isolatiemateriaal, 
dat als vervanging van glas- en steenwol dient en een gezondere binnenklimaat realiseert. Wij hebben 
ook pellets van hennep biologisch afbreekbaar plastic, waar we nu mee aan het experimenteren zijn. 
Wij maken ook hennepmatten die als bescherming van grasgrond dienen. Deze zomer hebben we dit 
mogen testen op Noorderzon en Welcome to The Village. Je kunt echt iets met duurzaamheid doen als 
je op zoek gaat naar een toepassing waar we in het dagelijks leven iets aan hebben. Anders blijft het bij 
een droom, die hartstikke mooi en geweldig kan zijn maar at the end of the day wil je levensvatbaar zijn, 
mensen bereiken en werkgelegenheid creëren.”    

daarin zien we een voorzichtige positieve beweging. 
Zo stelde het Morgan Stanley Institute for Sustainable 
Investing4 deze zomer vast dat bijna driekwart van de 
individuele investeerders overweegt te investeren in 
een sociale onderneming. Ook komen er steeds meer 
grotere investeringsfondsen die zich specifiek richten 
op sociale ondernemingen. Het Nederlandse Social 
Impact Ventures5 bijvoorbeeld, dat haalde in 2016 40 
miljoen euro op, een bedrag dat inmiddels in vijf Ne-
derlandse ondernemingen geïnvesteerd is. 

SOCIAAL ALS NORM
Fix the world and make money: het kan. Op naar een 
wereld waarin het woordje sociaal achterwege kan 
blijven als we het over ondernemerschap hebben. 
Simpelweg omdat  streven naar een betere wereld 
dan de norm is geworden.

4 www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-signals/pdf/Sustainable_Signals_Whitepaper.pdf
5  www.fd.nl/weekend/1222194/nederland-terug-als-gidsland-met-sociaal-ondernemerschap
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Natuurlijk, er zijn verschillen tussen design thinking 
en the Lean Startup-methode. Maar een ding hebben 
ze gemeen: wat je ontwerpt of bouwt dien je zeer re-
gelmatig te testen bij je beoogde publiek. Alleen dan 
bouw je iets dat aansluit bij de wensen van je eind-
gebruiker en beperk je het risico op mislukking. Beide 
methoden worden door startups veelvuldig toegepast, 
maar krijgen ook buiten die wereld een steeds grotere 
fanbase. 

“De grote vraag van onze tijd is niet óf het gebouwd 
kan worden, maar of het gebouwd móet worden”, 
zegt Eric Ries in zijn door vrijwel elke startup-oprich-
ter gelezen boek The Lean Startup (Pearson Benelux, 
2013). En: “wanneer je het aan ondernemers die heb-
ben besloten van richting te veranderen vraagt, zullen 
de meesten zeggen dat ze de beslissing liever eerder 
hadden genomen.” 

RISICO’S WEGNEMEN
Het doel van een Lean Startup is het realiseren van een 
continue feedbackloop met klanten tijdens het ontwik-
kelingen van een product, zoals Ash Maurey uitlegt in 
zijn boek Running Lean. Ries noemt het in zijn boek de 
bouwen-meten-leren-feedbackloop.

Onderstaande afbeelding uit het boek Ontwerpen van 
technische innovaties (Oskam e.a., 2012) geeft het nut 
van zo’n vroege valorisatie grafisch weer. “Omdat in 
de ontwerpfase de benodigde investeringen nog be-
perkt zijn, is het belangrijk om juist dan zoveel mogelijk 
onzekerheden te verminderen”, zo schrijven de au-
teurs hierover. “Door het probleem zo goed mogelijk te 
onderzoeken en de gevonden oplossingen te toetsen 
door middel van experimenten en prototypen kunnen 
de meeste technische risico’s vroegtijdig worden weg-
genomen.”  

Een mooi voorbeeld van een minimum viable product 
dat al in een vroeg stadium werd getest is The Helia, 
een mobiel oplaadapparaat op zonne-energie dat aan 
parasols bevestigd kan worden. Met eenvoudige zon-
nepanelen, een batterijsysteem en een USB-brick ging 
het team achter The Helia afgelopen zomer aan het 
werk op het Groningse festival Noorderzon, vooral om 
te kijken of dit minimaal werkbare product überhaupt 
zou werken en of bezoekers geïnteresseerd zouden 
zijn. Beide bleek het geval. The Helia hoopt komend 
festival seizoen een The Helia 2.0 te gaan testen. 

WIE IN EEN VROEG STADIUM ZIJN INNOVATIE TEST ONDER ZIJN BEOOGDE 
GEBRUIKERS, ONTWERPT UITEINDELIJK EEN BETER EN MINDER RISICOVOL 
PRODUCT. DIT IDEE UIT DE LEAN STARTUP-METHODE EN UIT DESIGN 
THINKING WORDT STEEDS BREDER GEDRAGEN. 

TREND 2: EERDER TESTEN 

TECHNISCHE
RISICO’S

KOSTEN

IMPACT OP
ONDERWERP

MATE WAARIN ONTWERP WORDT 
VASTGELEGD

MATE WAARIN KOSTEN WORDEN 
GEMAAKT VOOR INNOVATIE

MATE WAARIN TECHNISCHE RISICO’S 
WORDEN VERMINDERD

TIJDSBESTEK WAARIN ONZEKERHEDEN ZO VEEL 
MOGELIJK WORDEN VERMINDERD TERWIJL DE 
BENODIGDE INVESTERINGEN NOG BEPERKT ZIJN.

0 TIJD

Fig.1: Risico’s en investeringen - Uit het boek: Ontwerpen van technische innovaties (Oskam e.a., 2012)
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ZELFS CORPORATES
Volgens Eric Ries kan die vroege valorisatie startups 
een concurrentievoordeel opleveren. Grote bedrijven 
staan er immers om bekend een stuk trager te ope-
reren. Al lijkt ook daar verandering in te komen. Het 
evangelie van Ries en consorten landt langzaam ook 
bij corporates, die beginnen in te zien dat de tijd voorbij 
is dat je een R&D-afdeling jaren afgesloten van de bui-
tenwereld kan laten werken aan een innovatie.

Volgens Ewout Karel, innovatiemanager bij T-Mobile, is 
die steeds vroegere valorisatie niets meer dan logica. 
“Bedrijven willen klantgericht zijn, maar zijn door alle 
lagen en silo’s in hun organisatie heel ver van die klant 
verwijderd geraakt. De lean startup methodologie is 
nodig om dat contact terug te krijgen.”

TECHNISCHE BOER
De aandacht voor snelle innovatie betekent ook dat 
corporates hun vizier steeds vaker naar buiten richten. 
Ze investeren niet alleen in startups, maar proberen ze 
ook aan hun organisatie te binden, om zichzelf te kun-
nen blijven vernieuwen. Het product 4G voor Thuis dat 
T-Mobile aanbiedt is bijvoorbeeld bedacht door een 
agrarische ICT’er met een technische achtergrond, die 
ontdekte dat veel boerderijen geen goed internet heb-
ben. Karel: “Wij hebben hem een tijdje ondersteund, 
maar op een gegeven moment kon hij de vraag niet 
meer aan. Toen hebben wij de dienst van hem over-
genomen.” 

Het voorbeeld laat volgens Karel het belang zien van 
jezelf lerend opstellen. Iets dat ook de essentie is van 
die vroege valorisatie, voor zowel startups als geves-
tigde bedrijven. “Gang is alles”, zegt Karel, “Snel va-
lideren zorgt voor snelheid in productontwikkeling en 
innovatie. Bijkomend voordeel is dat je dan al in een 
vroeg stadium aan potentiële investeerders kunt laten 
zien wat je kunt.” 

EEN VOLLEDIG COMPOSTEERBARE TENT

Een enorme afvalstroom van festivals bestaat uit de 
tenten die bezoekers na een weekend feesten laten 
staan. Deze tenten bestaan vaak uit niet-recycleba-
re stoffen zoals nylon, wat een grote belasting voor 
het milieu veroorzaakt. Festivalgangers Amanda 
en Molkie besloten hier wat aan te doen en ont-
wierpen de Comp-A-Tent, een tent die volledig te 
composteren is. Tijdens DORP op het festival Welco-
me to the Village onderzochten ze samen met stu-
denten welke toepassingen er nog meer zijn voor 
hun tentstof en met experts werd er gekeken naar 
het concept achter het bedrijf. Door het samen-
werken met experts en studenten, kreeg de start- 
up al snel nieuwe inzichten over Comp-A-Tent. Zo 
is een composteerbare tent een mooi idee, maar 
bleek een combinatie van herbruikbare tentstokken 
en composteerbaar tentzeil nóg beter. Tijdens het 
festival werd dan ook het tweede prototype van de 
Comp-A-Tent ontwikkeld, waarin onder andere ge-
bruik wordt gemaakt van gerecyclede aluminium 
tentstokken. Gecombineerd met een fris business-
model, heeft deze ‘Comp-A-Tent 2.0’ volgens de 
betrokkenen een grotere kans van slagen.



Sinds een paar jaar is de perceptie van falen behoorlijk 
aan het veranderen. Waar het in de Verenigde Staten al 
jaren gewoon is om als ondernemer openlijk te praten 
over faillissementen – als je nooit failliet bent gegaan 
tel je zelfs niet echt mee – zweeg je er hier lange tijd 
vooral over. Mensen die failliet waren gegaan, kregen 
weinig tweede kansen. Onder leiding van een groep 
mensen die waarde hechten aan het faalverhaal, komt 
daar langzaam maar zeker verandering in. 

Paul Iske is zo iemand. De hoogleraar Innovatie aan 
de universiteit van Maastricht richtte tien jaar geleden 
het Instituut voor Briljante Mislukkingen6 op en noemt 
zich daar CFO, Chief Failure Officer. Dat we hier lan-
ge tijd niet echt spraken over mislukkingen is volgens 
Iske vooral cultureel bepaald, zoals hij ook uitlegt in zijn 
boek Instituut voor Briljante Mislukkingen (verschijnt in 
maart 2018 bij Business Contact). Daarvoor gebruikt hij 
het dimensiemodel van Hofstede. “Nederland is een 
erg individualistische, egalitaire en tegelijkertijd femi-
niene samenleving. Een kenmerk van dat laatste is dat 
je voor elkaar wil zorgen en anderen dus niet wil te-
leurstellen. Dat leidt ertoe dat we niet praten over mis-
lukkingen en anderzijds dat we ook wat minder stout-
moedig opereren, om mislukkingen te voorkomen, 
maar ook om niet met ons hoofd boven het maaiveld 
uit te steken. In de Verenigde Staten interesseert het 
mensen niet om erover te praten omdat zij niet het ge-
voel hebben dat ze iemand beledigen, ook dat is ver-
bonden met cultuur.” 

FAILLIET GAAN
Al jaren geleden viel het Iske op dat mensen die falen 
maar moeilijk een tweede kans kregen. Hij zag zijn be-
vinding bevestigd in de Ondernemerschapsmonitor die 
in 2001 werd uitgegeven. “In Nederland valt het oor-
deel over een failliete ondernemer aanmerkelijk nega-

tiever uit dan in andere Europese landen en in de VS”, 
zo staat er geschreven7. En: “Deze stigmatisering kan 
beperkingen opleveren voor herstart na een faillisse-
ment. Dit is ongunstig voor de betreffende ondernemer 
en ook voor de economie in het algemeen. Onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat ondernemers die een 
faillissement hebben meegemaakt daarvan leren. Ze 
presteren naderhand beter dan hun branchegenoten 
die deze ervaring niet hebben opgedaan.” Vervolgens 
wordt verwezen naar twee onderzoeken die dat be-
vestigen. Andere onderzoeken geven een iets ander, 
maar niet per se tegengesteld beeld. Iske: “Er zijn dus 
aanwijzingen dat ex-faillieten beter presteren, waarbij 
het aannemelijk is dat dit eerder zal gelden voor men-
sen die ‘briljant’ failliet zijn gegaan, dus zonder grote 
fouten en zonder verkeerde intenties.”

Mede ingegeven door dat besef is het beeld wat aan 
het verschuiven. Vanwege de wetenschap dat ze het 
mogelijk zelfs beter zullen doen hebben zelfs inves-
teerders nu interesse in ondernemers die al een faillis-
sement achter de rug hebben.

Iske’s instituut is niet het enige dat aandacht besteedt 
aan het faalverhaal. In Amsterdam, Utrecht, Rotter-
dam, Enschede en Leeuwarden worden er een paar 
keer per jaar Fuckup Nights8 georganiseerd, een con-
cept dat is over komen waaien uit Mexico. Verschil-
lende sprekers delen op zo’n avond hun mislukking. 
In maart staat in het Utrechtse TivoliVredenburg een 
heus FaalFestival9 op de agenda. Samuel West opende 
in zijn woonplaats in Zweden onlangs het Museum of 
Failure10, met daarin onder meer de handcomputer Ap-
ple Newton uit de jaren negentig en de mislukte Ford 
Edson uit 1958. En er zijn ook prijzen: Iske’s instituut 
reikt al vijf jaar de Briljante Mislukking Award Zorg uit 
en startup Flowsense kreeg in 2017 de door Innofest 
geïnitieerde FuckUp Award voor een telcamera.  

FALEN MAG, WANT ZONDER MISLUKKINGEN ZIJN ER OOK GEEN SUCCESSEN. 
DAT IS ALTHANS DE GEDACHTE VAN DE GROEIENDE GROEP MENSEN DIE WIJST 
OP HET BELANG VAN HET FAALVERHAAL.  

TREND 3: MISLUKKINGEN VIEREN 

7

6 www.briljantemislukkingen.nl
7 www.curatoren.nl/fo/docs/ondernemerschapsmonitor.pdf

8 www.fuckupnights.com/
9 www.tivolivredenburg.nl/agenda/faal-festival-03-03-2018/
10 www.museumoffailure.se/
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ÉCHT LEREN VAN FOUTEN
Iske juicht deze ‘concurrentie’ voor zijn instituut toe. 
“Samuel West zei al: ‘er zijn genoeg mislukkingen voor 
iedereen’. Maar de volgende stap moet wel zijn dat 
we écht van de benoemde mislukkingen gaan leren. 
Hoe zorgen we dat een verhaal de specifieke ervaring 
overstijgt en dat we op een meer gestructureerde ma-
nier kennis erover delen?” 

Zijn instituut probeert daar al een bijdrage aan te le-
veren met diverse instrumenten, zoals de zestien ar-
chetypen11 die kunnen helpen bij het identificeren en 
herkennen van mislukkingen. Zo staat ‘de duiker van 
Acapulco’ voor het belang van timing (ze moeten niet 
alleen van grote hoogte kunnen duiken, maar ook 

goed inschatten wanneer het golvende water diep 
genoeg is) en wordt met ‘de lege plek aan het tafel’ 
duidelijk gemaakt dat de kans op mislukking groot is 
wanneer niet alle stakeholders aan boord zijn. 

PROFITEREN
Mislukkingen relativeren en het faalverhaal vieren: 
fijn dat dat nu ook in Nederland voet aan de grond 
begint te krijgen. Positieve aandacht voor falen zorgt 
voor een omgeving waarin meer vrijheid is om zaken 
uit te proberen en te leren van alle ervaringen, succes 
of mislukking. En dat is typisch iets waar startups van 
kunnen profiteren.

MISLUKTE TELLING

Tijdens Into the Great Wide Open 2016 testte FlowSense, toen een groep studenten van de Hanzeho-
geschool, een camera die automatisch voetgangers, fietsers en automobilisten zou moeten tellen. Een 
goed idee: want nu worden er bij festivals vaak nog mensen ingezet om door te geven waar het druk is 
of hoeveel mensen er ergens passeren, terwijl er voor steden en wegen al veel toepassingen zijn om dit 
te automatiseren. De metingen van de camera bleken echter weinig betrouwbaar. Regendruppels en 
takjes werden ook als mensen geregistreerd. De briljante mislukking leverde FlowSense de eerste editie 
van onze FuckUp Award op én een beter product: het bedrijf heeft afgelopen zomer tijdens Oerol een 
nieuwe sensor getest. Die telt geen mensen, maar mobiele telefoons. FlowSense is deze technologie nu 
aan het vermarkten.

11 www.briljantemislukkingen.nl/nl/archetypen/
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Het aantal festivals in Nederland groeit nog steeds. Uit 
cijfers van brancheorganisaties die Consultancy.nl12 in 
juni publiceerde blijkt dat er nu 837 festivals zijn, een 
toename van 18 procent ten opzichte van 2012. Het 
aantal festivalbezoekers groeide in die periode even-
redig: naar 23,3 miljoen. Harry van Vliet, dé festivalon-
derzoeker van ons land, hanteert een iets bredere 
definitie en telde in de meest recente editie van zijn 
jaarlijkse Festivalatlas13 zelfs 1340 festivals. 

Wat het precieze aantal is en wat nu precies wel en 
geen festival is, maakt voor onze vierde en laatste 
trend niet per se uit. Want welke definitie je ook han-
teert: het aantal festivals groeit nog steeds en deze mi-
nimaatschappijen blijken ideale testomgevingen voor 
prototypen of experimentele technieken. 

MIKROKOSMOS MET VELE FACETTEN
Een festival is een mini-maatschappij. Of, zoals Van 
Vliet het omschrijft in zijn boek Festivalbeleving (2012): 
“Festivals [weerspiegelen] als een soort microkosmos 
vele facetten van onze samenleving: van sociale inter-
acties en narratieve discoursen tot economische pro-
cessen, vrijetijdsbesteding en disciplineringgedrag.” 

Dat gegeven maakt ze reuze-interessant voor startups 
die hun innovaties willen testen. Een festival is namelijk 
een net-echte testomgeving, maar veiliger, flexibeler 
en meetbaarder dan de echte maatschappij. Zo heeft 
een festival net als een dorp een fysieke infrastructuur, 
met een eigen energiegrid, watertoevoer en riolering. 
Daarnaast zijn er vergelijkbare uitdagingen op het ge-
bied van afval, logistiek en veiligheid. 

Festivalbezoekers gedragen er zich voor een groot deel 
– maar natuurlijk niet helemaal – ook hetzelfde: ze be-
wegen, eten en slapen. En ook mooi meegenomen: 
wanneer er rechtstreekse input van de bezoekers no-

dig is, helpt het dat festivalbezoekers vaak open-min-
ded en bereid tot actie zijn. Zo valideerde startup VR-
ROOM deze zomer op Oerol hun VR-toepassing voor 
angststoornissen bij zo’n duizend mensen. 
Festivals zijn niet alleen een interessante testomge-
ving, ze hebben ook een groot bereik. Leveranciers, 
bezoekers, medewerkers: op een festival komen er 
veel verschillende partijen in een vroeg stadium in aan-
raking met de innovatie. Dat helpt niet alleen bij het 
verbeteren van het product, maar kan wellicht in een 
later stadium klanten en zelfs investeerders opleveren.

INNOVATIE OP FESTIVALS
Sinds de oprichting in 2016 testte Innofest zo’n 60 in-
novaties op uiteenlopende festivals – van het TT Fes-
tival in Assen tot Into the Great Wide Open. Innofest 
richt zich specifiek op het testen van innovaties, maar 
er zijn meer initiatieven en stichtingen die duurzaam-
heid, sociaal ondernemerschap en festivals combi-
neren. Zo organiseert dancefestival ADE elk jaar ADE 
GREEN14, een conferentie die voor een belangrijk deel 

NEE, NIEUW IS DE FESTIVALISERING IN NEDERLAND NIET. MAAR DAT DEZE 
MINIMAATSCHAPPIJEN STEEDS VAKER WORDEN INGEZET ALS TESTLOCATIE 
VOOR INNOVATIE IS DAT WEL. 

TREND 4: FESTIVALS ALS PROEFTUIN 

12 www.consultancy.nl/nieuws/14191/aantal-festivals-in-nederland-groeit-hard-muziekfestivals-meest-in-trek
13 www.festivalatlas.nl/
14 www.amsterdam-dance-event.nl/spaces/ade-green/5152111/
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“Als afvalbedrijf zitten wij in een transitie waarin we afval niet langer als afval zien maar als grondstof. 
We zijn daarvoor continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De festivalwereld is daarvoor zeer in-
teressant. Daar komen heel veel nieuwe mensen, in een andere omgeving dan die ze gewend zijn 
en waaraan ze zich makkelijk aanpassen. Als afval daar op een bepaalde manier wordt ingezameld, 
zullen ze daar sneller in meegaan dan in een verandering in hun thuisomgeving. We kunnen er dus 
goed experimenteren. Ook trekken festivals interessante startups aan, we komen er in aanraking met 
andere typen organisaties dan die bij ons al op de radar staan. We werken nauw samen met Welcome 
to the Village, een festival dat volledig circulair wil zijn in 2022. Wij adviseren hen daarbij over inkoop, 
de keuze daar bepaalt namelijk ook hoe circulair je uiteindelijk bent. Niet alle soorten plastic bekers zijn 
bijvoorbeeld herbruikbaar. Festivals hebben alles in zich om voorloper te zijn in de Nederlandse ambitie 
om in 2050 helemaal circulair te zijn. Als experimenten daar werken en door een breed publiek worden 
geaccepteerd, kun je van daaruit maximaal opschalen, met zowel het festival als de bezoekers als 
ambassadeur van de innovatie.” 

JOHN VERNOOIJ IS DIRECTEUR VAN OMRIN, INZAMELAAR EN VERWERKER 
VAN AFVAL IN NOORD-NEDERLAND. 

‘FESTIVALS HEBBEN ALLES IN ZICH OM 
VOORLOPER TE ZIJN’ 

INNOFEST.CO

Dit trendpaper beschrijft de wereld volgens Innofest en is geschreven door journalist Mirjam Streefkerk. 
Voor vragen, goede ideeën of niet-te-missen toevoegingen kun je contact opnemen met anna@innofest.co

gaat over de duurzaamheidsuitdagingen voor festi-
vals. Open-House15 brengt innovatieve bedrijven bijeen 
die samen de grote uitdagingen van events te lijf gaan. 
De stichting DGTL Revolution16 is onderdeel van DGTL 
en heeft als doel het outdoor technofestival duurzamer 
te maken. En DORP17 op Welcome to The Village is een 
fysieke werkplaats voor maatschappelijke uitdagingen 
van onder meer het Leiden Delft Erasmus Centre for 
Sustainability en Innofest.  

De initiatieven laten zien dat festivals zelf zich ook 
graag openstellen voor innovatieve concepten. De toe-
genomen concurrentie maakt dat ze zich ook op an-
dere vlakken moeten onderscheiden dan alleen met 
de line-up en het overige vermaak dat ze bieden. Ze 
kunnen zich bijvoorbeeld richten op authenticiteit, on-
derscheidend vermogen of innovatie, schrijft Van Vliet 
daarover. De festivals waar Innofest mee samenwerkt 
lopen daarin ook graag voorop: ze bieden niet alleen 
ruimte aan het testen van innovaties, maar implemen-
teren deze ook bij bewezen effectiviteit. 

15 www.open-house.nl/
16 www.dgtl.nl/dgtl-revolution
17 www.welcometothevillage.nl/programma/dorp


