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Hoe werkt
dit werkboek?

Dit werkboek voor experimenten tijdens festivals bevat 
de werkbladen waar naar verwezen wordt in deel 2 van 
de Festival Experimentation Guide. Ieder deel van het 
traject wordt ingeleid, beschreven en uitgelegd in de 
Festival Experimentation Guide. Lees eerst de gids door,
zoek dan je post-its, potloden, markers, lijm, 
afbeeldingen en wat al niet bij elkaar om de werkbladen 
in te vullen om je festival-experiment te ontwerpen, voor 
te bereiden en te evalueren. 
Dit werkboek begint met het Design Canvas voor Festival 
Experimentation.  Gebruik het canvas om de interactie 
bij te houden tussen de verschillende blokken en om 
een compleet en samenhangend festival-experiment 
op te zetten. Je kunt het canvas ook gebruiken om je 
beslissingen, vragen en conclusies bij iedere bouwsteen 
te noteren. Bedenk hierbij ook dat ontwerpen een 
doorgaand proces is. Neem dus de vrijheid om je ideeën 
steeds weer te wijzigen en aan te passen.

Festival Experimentation Guide. 
Verkrijgbaar bij www.feguide.eu
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Iedere innovatie en ieder festival-experiment is uniek. 
De opzet van je festival-experiment hangt af van het soort 
innovatie dat je voor ogen staat, wat je wilt bereiken met 
je experiment, de locatie van het festival en nog een 
hele reeks andere variabele factoren. 
Als startup zou je, bijvoorbeeld, een prototype van 
je duurzame product kunnen testen of je zou een 
duurzame dienstverlening kunnen inbouwen in de 
infrastructuur van het festival. Als onderzoeker kun je 
de verschillende componenten van een sociaal systeem 
nader bekijken of nagaan hoe verschillende technische 
systemen in elkaar grijpen. 
Maar misschien ben je wel een ondernemer of organisator 
van een festival en wil je een nieuwe, duurzame oplossing 
co-creëren met het publiek? De conclusie is, 
dat ieder festival-experiment heel persoonlijk is en 
gebonden is aan tijd en plaats.

Maar de ervaring heeft geleerd dat wij 10 overkoepelende en 
essentiële bouwstenen kunnen identificeren voor een festival-
experiment. Deze bouwstenen zijn de bepalende componenten 
die je moet plannen en bijhouden. 
De bouwstenen zijn:

Alle bouwstenen hebben betrekking op een 

bepaald aspect van je festival-experiment,  

variërend van de beschrijving van 

de innovatie en ambitie voor 

duurzaamheid tot en met de 

reikwijdte van je festival-uitdaging, 

het vinden van proefpersonen, 

de keuze van de methode voor het 

experiment en een overzicht van de 

nodige middelen. Alle bouwstenen zijn 

onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. 

Je kunt ze op elk moment herzien, maar je 

moet er rekening mee houden dat dit effect zal hebben op de andere 

bouwstenen. Je hebt, bijvoorbeeld, een prachtig experiment opgezet 

waar een grote tentconstructie voor nodig is. Dan blijkt plotseling 

dat de gewenste tent niet beschikbaar is en dat je de plannen moet 

herzien. Dit kan altijd gebeuren en is ook al vaker gebeurd. Maar 

op zich is dit niet zo’n groot probleem, want het opzetten van een 

festival-experiment is een doorgaand proces. Uiteindelijk bereik je 

het beste, efficiëntste en effectiefste festival-experiment met de best 

mogelijke combinatie van je eigen bouwstenen.

De
bouwstenen

De bouwstenen
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OVERZICHT
VAN BOUWSTENEN
In dit deel van de gids gaan we nader in op de bouwstenen en geven we 
een overzicht van de mogelijke interpretaties of opties voor de afzonderlijke 
bouwstenen. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke interpretaties. 
Je kunt dit overzicht gebruiken om snel inspiratie op te doen voor mogelijke 
opties bij iedere bouwsteen.
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 Bouwsteen 1. 
 Duurzame verandering

We beschrijven verschillende 
duurzaamheidsonderwerpen waarmee op 
festivals kan worden geëxperimenteerd, 
zoals water, energie, grondstoffen, 
voedingsmiddelen, gezondheid of 
mobiliteit. Welke bijdrage wil je leveren 
aan duurzaamheid?

• Water

• Energie

• Grondstoffen

• Voedingsmiddelen

• Gezondheid

• Maatschappij

• Mobiliteit

• Techniek en bouw

• Milieu

• Anders: _______________________________

 Bouwsteen 2.    
 Je innovatie

We maken onderscheid tussen vier soorten 
of aspecten van innovatie: producten, 
diensten, systemen of infrastructuur, en 
maatschappelijke aanvaardbaarheid. Op 
welk aspect van je innovatie ligt de focus 
tijdens het festival?

Producten:
• Fysiek voorwerp

• Constructie

• Technologie

• Materiaal

• App

• Economisch product

Diensten:
• Dienstverlening

• Bedrijfsmodel

Systemen of soorten 
infrastructuur:
• Smart grid

• Beleidsmaatregel(en)

• Algoritme

Maatschappelijke 
aanvaardbaarheid:
• Gedrag

• Merkontwikkeling

• Netwerk of community

• Cursus of workshop

• Anders: _______________________________

 Bouwsteen 3.  
 Je doelstelling

Om je op weg te helpen hebben we een 
lijst samengesteld van de verschillende 
soorten festivaldoelstellingen zodat je zelf 
kunt nagaan wat je wilt doen op het festival. 
Dit reikt van onderzoeken, creëren, testen, 
uitvoeren, netwerken tot branding en nog 
veel meer. Wat wil je op het festival doen?

• Je idee of concept verkennen

• Beleidsmaatregelen verkennen of testen

• Wetenschappelijk onderzoek doen

• Je idee of innovatie co-creëren

• Je idee of innovatie ontwikkelen

 Bouwsteen 1. 
 Duurzame verandering

 Je innovatie

• Je klanten vinden

• Je veronderstellingen valideren

• Je prototype testen

• Je bedrijfsmodel testen

• Gedragsveranderingen testen

• Je innovatie implementeren (of integreren)

• De merkontwikkeling van je innovatie starten

• Je innovatie verkopen

• Je netwerk uitbreiden

• Maatschappelijke verandering aantonen en stimuleren

• Anders : _______________________________

Bouwsteen 4.  
 Je uitdaging

Deze ‘open’ bouwsteen heeft te maken met 
de afstemming van je doelstelling op een 
huidige en gewenste situatie, voor en na 
het festival-experiment. We helpen je een 
betekenisvolle en werkbare uitdaging te 
formuleren waarmee je uit de voeten kunt. 
Welke uitdaging staat je voor ogen met je 
experiment?

• Je uitdaging: ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Bouwsteen 5.  
 Je proefpersonen

Wij adviseren je uit te gaan van 
verschillende soorten publiek om te 
betrekken bij je experiment, zoals 
bezoekers van het festival, plaatselijke 
bewoners, artiesten, organisatoren van 
het festival of vrijwilligers. Wie is het 
onderwerp van je experiment?

• Festivalbezoekers

• Vrijwilligers & crew

• Festivalorganisatie

• Creatieve geesten (artiesten en belangrijke sprekers)

• Kinderen

• Leveranciers

• Dienstverleners

• Plaatselijke overheden

• Plaatselijke bewoners 

• Anders: _______________________________

 Bouwsteen 6. 
 Je methode

Van co-creatie sessie tot A/B-test, van 
voorverkoop tot functionele analyse. 
Wij kunnen heel veel manieren noemen 
om je experiment uit te voeren. Welke 
methode(s) ga je gebruiken om een 
antwoord te vinden op je uitdaging?

Linksonder: Beginstadium en 
technisch georiënteerd
• Low-fidelity prototypes

• Mock-up

• Minimaal levensvatbaar product (MVP)

• Co-creatieve prototypes

• Controle door deskundigen

• Anders: _______________________________

Rechtsonder: Beginstadium 
en menselijk georiënteerd
• Sessie(s) voor co-creatie

• Gesprekken met feedback

• Card sorting

• Pitch

• Bruikbaarheidstest

• Try-out

• IJkpersonen

• Storyboarding

• Brochure

• Voorverkoop

• Markttest

• Monopoliegeld

• Anders: _______________________________

 Bouwsteen 6. 
 Je methode

 Je proefpersonen

 Je uitdaging

 Bouwsteen 3.  
 Je doelstelling



Midden: De methoden in
het midden:
• Pilot

• Experiment

• A/B-test

• Wizard of Oz

• Anders: _______________________________

Rechtsboven: Gevorderd 
stadium en menselijk 
georiënteerd:
• Test van in-market doelgroep

• Systeemtest

• Community crowdfunding

• Partnerschappen

• Anders: _______________________________

Linksboven: Gevorderd 
stadium en technisch 
georiënteerd:
• Technische test

• Stresstest

• Functionele analyse

• Anders: _______________________________

Bouwsteen 7. 
Gegevensverzameling

Om je te helpen data te verzamelen uit 
je experiment, geven we een overzicht 
van zowel kwalitatieve manieren, zoals 
tekeningen en foto’s, als van kwantitatieve 
manieren zoals wool mapping en kaarten 
voor feedback. Hoe verzamel je je 
gegevens?

Kwalitatieve 
gegevensverzameling:
• Observeren

• Interviews

• Focusgroepen

• Foto’s

• Beeld- of geluidsopnames

• Tekeningen

• Zelfevaluatie

• Mindmap

 Bouwsteen 9. 
 Je middelen

Van kennis en deskundigheid tot 
contracten en vergunningen Bij deze 
bouwsteen gaan we na of je aan alle 
mogelijke middelen hebt gedacht om je 
experiment een kans van slagen te geven. 
Wat heb je nodig om je experiment op het 
festival uit te voeren?

• I. Kennis en deskundigheid

• II. Begroting

• III. Contracten en vergunningen

• IV. Materiaal en uitrusting

• V. Faciliteiten tijdens het festival

• VI. Locatie en logistiek

• VII. Tijd

• Anders: _______________________________

• Metafoor

• Anders: _______________________________

Kwantitatieve 
gegevensverzameling:
• Enquête

• Computersensors

• Wool map

• Feedback kaarten

• Anders: _______________________________

Bouwsteen 8. 
 Je verhaal

We hebben een groot aantal creatieve 
mogelijkheden opgesomd voor 
communicatie tijdens een festival en om 
contact te zoeken met proefpersonen. 
Bijvoorbeeld via een kunstinstallatie, een 
rondje festivalterrein, belevenissen, met 
borden, presentatie, etc. Hoe vertel jij je 
verhaal op het festival?

• (Online) festival-kanalen

• Festivalboekje

• Ambassadeurs

• Borden

• Kunstinstallatie

• Belevenissen

• Festivalprogramma

• Een opzet die nieuwsgierig maakt

• Rondje festivalterrein

• Stand of presentatie

• Anders: _______________________________

Bouwsteen 10. 
 Je team

Tenslotte beschrijven we de waardevolle 
rol die je team kan spelen bij de 
voorbereiding en uitvoering van je 
experiment tijdens het festival Doet 
iedereen mee? Wat heb je nodig om je 
experiment op het festival uit te voeren?

• De probleemeigenaar / -eigenaren

• De probleemoplosser(s)

• De deskundige(n)

• De maker(s)

• De coördinator(en)

• De communicator(en)

• De clown(s)

• De nieuweling

• De vrijwilliger(s)

• De vertrouweling(en)

• Anderen: _______________________________

 Je team

 Je verhaal

7

 Bouwsteen 9. 
 Je middelen



JE CANVAS 
VOOR HET FESTIVAL-
EXPERIMENT  
We hebben er al eerder op gewezen dat bepaalde 
veranderingen in de opzet voor je experiment ook 
invloed hebben op de overige aspecten van je festival-
experiment. Om de interactie tussen de verschillende 
bouwstenen bij te houden en je te helpen bij de 
opzet van een compleet en samenhangend festival-
experiment, hebben we een canvas gecreëerd op basis 
van de 10 bouwstenen uit deze gids. Je kunt het canvas 
ook gebruiken om je beslissingen, vragen en conclusies 
bij iedere bouwsteen te noteren. Zo kun je controleren 
of je belangrijke zaken voor je festival-experiment 
over het hoofd hebt gezien. Bedenk hierbij ook dat 
ontwerpen een doorgaand proces is.  
Neem dus de vrijheid om je ideeën steeds weer te 
wijzigen en aan te passen. 
 
Instructies:  
Gebruik het canvas voor het invullen van de antwoorden op 

de vragen bij de bedoelde bouwstenen. Heb je hulp nodig 

bij het invullen van de verschillende bouwstenen? Gebruik 

dan de werkbladen aan het einde van iedere bouwsteen om 

details uit te werken.  

 

 Er is een printvriendelijke versie van het 
canvas als download beschikbaar op www.feguide.eu.

HOUD DE OPZET VAN JE 
FESTIVAL-EXPERIMENT IN DE  
GATEN VIA JE CANVAS!
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Je traject

Stap 4.
Voorbereiding Stap 5.

Doen

Stap 6.
Ontdekken

Stap 7.
Follow-upStap 2.

Definiëren
Stap 1.
Begrijpen

Stap 3.
Opzet

Stap 1. Begrijpen. 
Deze stap houdt verband met begrijpen welke 
duurzame verandering je teweeg wilt brengen en 
hoe je innovatie hierop inhaakt. Bouwstenen die 
verband houden met deze stap: 

Bouwsteen 1. Duurzame verandering.
Bouwsteen 2. Je innovatie.

Stap 2. Definiëren. 
Wat wil je precies te weten komen op het 
festival? Deze stap dwingt je tot een precieze 
definitie van wat je wilt bereiken en wat je 
doelstelling is. De bouwstenen zijn: 

Bouwsteen 3. Je doelstelling. 
Bouwsteen 4. Je uitdaging.

Stap 3. Opzet. 
Hoe moet je experiment eruit zien om te voldoen 
aan je uitdaging? Bij deze stap introduceren wij 
vier bouwstenen als componenten van een goed 
voorbereid experiment. De bouwstenen zijn:

Bouwsteen 5. Je proefpersonen.
Bouwsteen 6. Je methode.
Bouwsteen 7. Je gegevensverzameling.
Bouwsteen 8. Je verhaal.

Stap 4. Voorbereiding.
Ben je klaar met de opzet van je experiment? 
Dan is het nu tijd voor de voorbereiding. Bij deze 
stap geven we een aantal handige tips voor 
de voorbereiding en planning van je festival-
experiment. De bouwstenen zijn: 

Bouwsteen 9. Je middelen.
Bouwsteen 10. Je team.

Hoewel er voor ieder festival-experiment een eigen interpretatie is voor de 
verschillende bouwstenen, is het traject dat je aflegt van opzet tot implementatie 
eigenlijk steeds hetzelfde. Voor ieder festival-experiment moet je eerst een idee 
hebben van de reikwijdte en doelstelling, voordat je de methode voor het experiment 
kunt bepalen en je proefpersonen kunt kiezen. En voordat je je plannen kunt uitvoeren, 
moet je met de organisatie van het festival afstemmen of je plannen daadwerkelijk 
levensvatbaar en uitvoerbaar zijn. Natuurlijk moet je na afloop het experiment 
evalueren en nadenken over de resultaten om te kunnen beslissen hoe je verder wilt 
gaan. Om je te helpen bij de opzet, uitvoering en evaluatie van je festival-experiment, 
hebben we een traject uitgezet van 7 stappen (op basis van de ‘design thinking’-
aanpak) die je kunt volgen en het fundament vormen van dit onderdeel van de gids. 
De zeven stappen zijn:
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Stap 5. Doen.
Voor alle innovators die nog nooit op een festival 
zijn geweest, geven we hier in het kort een 
overzicht van een aantal dingen die je moet 
weten, zoals registratie voor een festival, vervoer, 
interactie met het festival, etc. 

Stap 6. Ontdekken.
Wij zijn er bijna. We willen je nu de stappen 
wijzen om te reflecteren op het festival-
experiment en na te gaan wat het je heeft 
opgeleverd. Deze stappen zijn: ontspan, denk 
aan je uitdaging, aan wat je verwachtingen 
waren, structureer, interpreteer, trek conclusies 
en leg verbanden. 

Stap 7. Follow-up. 
Een festival-experiment is zelden een 
gebeurtenis die op zichzelf staat. Bij deze 
stap bepalen we een aantal follow-up acties, 
uitgaande van je festival-experiment. Ga je het 
innovatieve proces herhalen, een stap terug 
doen, vooruit gaan, pas op de plaats maken of 
het proces afbreken?

Hoewel het traject lineair wordt voorgesteld, is 
de opzet van een festival-experiment verre van 
rechtlijnig. Op je traject zul je heel wat factoren 
tegenkomen die je dwingen eerdere stappen 
opnieuw te definiëren of te wijzigen. Maar als 
je al een duidelijk idee hebt van wat je te weten 
wilt komen, kun je een aantal stappen overslaan. 
Of misschien ben je op zoek naar ideeën voor 
bepaalde onderwerpen. Of je hebt al een 
festival-experiment gedaan en vraag je je nu af 
hoe je een evaluatie uitvoert en hoe je dingen 
beter had kunnen aanpakken. Daarom is er geen 
vaste volgorde waarin je traject zich voltrekt. Op 
basis van je persoonlijke voorkeur, reikwijdte, de 
belanghebbenden, etc. kun je het traject op elk 
punt beginnen.

TIP! 
Gebruik het canvas op bladzijde 108 om het proces bij 
stap 1 tot en met 4 van je traject in kaart te brengen.
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STAP 1:
Begrijpen 

WERKBLAD:
Bouwsteen 1: 
Je duurzame waarde(n)
bepalen

WERKBLAD:
Bouwsteen 2: 
De aspecten van je innovatie
bepalen

CHECKPOINT STAP 1.
Controle op duurzaamheid
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TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

WERKBLAD:
Bouwsteen 1: 
Je duurzame waarde(n)
bepalen

Als we het hebben over waarde, denken mensen vaak aan economische 
waarde of financieel gewin. Als je duurzame producten of diensten creëert, 
kan de focus ook op andere soorten waarden liggen. Welke soort(en) 
waarde wil jij scheppen? Maak een lijst van de soorten waarden door een 
antwoord te geven op de vragen in de vakjes. Waarschijnlijk kun je niet alle 
vakjes invullen, maar je kunt het in ieder geval proberen.

FINANCIËLE WAARDE

Waar komt het geld vandaan voor eventuele productie van goederen 
of levering van diensten? (bijv. schulden, eigen vermogen, subsidies)

NATUURLIJKE WAARDE

Op welke manier lever je een bijdrage aan het behoud van natuurlijke 
grondstoffen en/of ecosystemen? (bijv. biologisch afbreekbare materialen, 
technologie voor recycling, het behoud van biodiversiteit)

MENSELIJKE WAARDE

In hoeverre lever je een bijdrage aan meer deskundigheid, competentie 
en motivatie van mensen? (bijv. kennis, vaardigheden, ervaring)

MAATSCHAPPELIJKE 

WAARDE

In hoeverre lever je een 
bijdrage aan de relaties 

tussen organisaties en/of 
mensen om het persoonlijke 

en collectieve welzijn te 
verbeteren? (bijv. gedeelde 

normen, gemeenschappelijke 
waarden en gedrag, 

partnerschappen)

WAARDE AFKOMSTIG UIT 

PRODUCTIE

Welke fysieke dingen of activa 
creëer je die je kunt verkopen 

of gebruiken om diensten 
te verlenen? (bijv. 

gebouwen, apparatuur, 
infrastructuur).

INTELLECTUELE WAARDE

Welke kennis of intellectueel eigendom schep je? (bijv. 
patenten, software, procedures, protocollen)

Welke waarde schept
je innovatie?
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Er zijn een aantal dingen nodig voor de implementatie van 
je innovatie. Je hebt een fysiek product nodig en daarnaast 
ook een zekere mate van dienstverlening om de mensen 
je product te kunnen leveren. Maar je innovatie moet ook 
werken binnen de bestaande technische, economische, 
maatschappelijke en/of wettelijke infrastructuur van onze 

samenleving. Je innovatie moet ook tot op zekere hoogte 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Door al deze aspecten 
in kaart te brengen, kun je precies aanwijzen op welk deel 
van de innovatie de nadruk moet liggen tijdens het festival. 
Beantwoord de vragen in de vakjes om een beeld te krijgen 
van de aspecten van je innovatie.

WERKBLAD:
Bouwsteen 2: 
De aspecten van je 
innovatie bepalen

PRODUCT

Welk soort product bied je 
aan? 
(bijv. shampoo, 
machineonderdeel, 
herbruikbaar materiaal, 
maatschappelijke 
connectie)

MAATSCHAPPELIJKE 

AANVAARDBAARHEID

Welke normen, waarden en/
of gedrag zijn van belang voor 
de aanvaardbaarheid van je 
innovatie? (bijv. bewust zijn van 
voedselverspilling, hergebruik 
van materialen, een bepaalde 
kantoormentaliteit)

SYSTEEM OF INFRASTRUCTUUR

Wat is er nodig zodat het product 
technisch, economisch of wettelijk 
voldoet? (bijv. internet, vergunningen, 
technische systemen)

SERVICE

Hoe lever je de mensen je 
product?(bijv. winkel, webwinkel, 
platform, thuisbezorging, app)

Op welk 
aspect/

welke aspecten 
van je 

innovatie 
wil je 

de nadruk 
leggen bij je 
experiment?

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Laten we
de wereld 

veranderen!

Kun je, voordat je doorgaat naar 
Stap 2, uitleggen hoe en waarom je 
innovatie een bijdrage levert aan een 
duurzamere wereld?

Checkpoint Stap 1.
Controle op duurzaamheid

Voordat je doorgaat naar stap 2;
kun je de open plekken invullen?

Mijn innovatie is                                             en draagt bij

aan een duurzamere wereld omdat                                      . 

Het effect dat ik wil bereiken met mijn innovatie is

                                                          .  De innovatie draagt 

daarom bij aan de volgende SDG’s:                                       ,

                                                                                               . 

De realisatie van mijn innovatie is haalbaar en binnen mijn 

bereik want                                                                            .
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WERKBLAD:
Bouwsteen 3: 
Je doel(en) bepalen

WERKBLAD: 
Bouwsteen 4a: 
Je uitdaging bepalen

WERKBLAD: 
 Bouwsteen 4b: 
Je veronderstellingen in kaart brengen

CHECKPOINT STAP 2.  
Een passend festival vinden

STAP 2:
Definiëren

16



Wat wil je op het 
festival bereiken?

WERKBLAD:
Bouwsteen 3: 
Je doel(en) bepalen

MIJN DOEL IS ...

MIJN DOEL IS ...

MIJN DOEL IS ...

MIJN DOEL IS ...

MIJN DOEL IS ...

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

17
Misschien heb je maar één grote doelstelling, of honderd kleine 
doelen voor je experiment tijdens een festival, variërend van 
gegevens verzamelen tot investeerders zoeken. 
Wat zijn je doelstellingen? Vul je doelstellingen in de vakjes in. 
Probeer ze te formuleren als heldere doelstellingen. Je kunt meer 
vakjes toevoegen als dat nodig mocht zijn.



WERKBLAD
Bouwsteen 4a: 
Je uitdaging bepalen

Voordat je een begin maakt met de opzet van je festival-
experiment, moet je eerst een duidelijk idee hebben van je 
festival-uitdaging. Wat wil je precies te weten komen op het 
festival? Beantwoord de vragen in de vakjes, begin bij 1) 
de gewenste situatie, ga dan naar 2) je huidige situatie en 
tenslotte 3) je uitdaging. 
Vul de antwoorden in de vakjes in. Houd er rekening mee dat 
je uitdaging kan veranderen terwijl je bezig bent met de opzet 
van je festival-experiment. Aarzel niet in een later stadium nog 
eens naar je uitdaging te kijken en ze opnieuw te definiëren. 
Ontwerpen is altijd een doorgaand proces.

Wat is je
festival-uitdaging?

JE GEWENSTE SITUATIE

Denk na over de gewenste situatie: 
Waar wil je naar toe? Wat wil je te weten komen?
(bijv. …)

JE HUIDIGE SITUATIE

Denk na over mogelijke obstakels in de huidige situatie die je 
beletten de gewenste situatie te bereiken. 
(bijv. …)

JE UITDAGING ALS PROBLEEM 

Je zult hindernissen moeten overwinnen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie 
te komen. Op welke uitdaging wil je je tijdens het festival concentreren?

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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WERKBLAD
Bouwsteen 4b: 
Breng je veronderstellingen in kaart

Om je festival-uitdaging te verbeteren, kun je een matrix van 
veronderstellingen gebruiken om na te gaan welke (verborgen) 
veronderstellingen of vooroordelen er aan ten grondslag liggen. 
Een veronderstelling is iets dat je voor waar aanneemt zonder na 
te vragen en zonder dat je er bewijs voor hebt. 
De veronderstellingenmatrix helpt je te prioriteren welke 
veronderstellingen je nader moet bekijken, controleren of 
evalueren voordat je verder gaat met je uitdaging.

Zeker
Veronderstellingen 
gebaseerd op zaken 
waarvan je weet dat ze 
waar zijn.

Onzeker
Veronderstellingen 
gebaseerd op zaken 
die je nog niet weet.

Kritisch
Veronderstellingen die 
erg belangrijk zijn voor 
je innovatie.

Niet kritisch
Veronderstellingen die niet 
zo belangrijk zijn voor je 
innovatie.

Van welke veronderstellingen 
ga je uit bij je festival-uitdaging?

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

HOE JE DE VERONDERSTELLINGENMATRIX MOET GEBRUIKEN: 

1. Noteer alle mogelijke veronderstellingen rond 
 je uitdaging op post-its. Tip: Je kunt een zin beginnen 
 met: ‘Ik hoop dat...’, ‘Mijn klanten denken dat...’ 
 ‘Wij weten vrijwel zeker dat...’, etc..

2. Plaats iedere post-it op de horizontale as, de positie hangt af 
 van de mate van zekerheid dat de veronderstelling die je hebt genoteerd 
 ook klopt. Links staan de veronderstellingen waar je niet zeker van bent en 
 rechts staan de veronderstellingen waar je absoluut zeker van bent. 

3. Verplaats vervolgens de post-its op de verticale as. Boven de 
 horizontale lijn komen de veronderstellingen die erg belangrijk zijn 
 voor je innovatie, de veronderstellingen onder de horizontale lijn 
 zijn niet zo belangrijk voor je innovatie. 

4. Met deze weergave moet je je concentreren 
 op de veronderstellingen in de linker bovenhoek. Dit zijn de 
 veronderstellingen die je nader moet bekijken voordat je met de opzet 
 van je experiment begint. Maar! Een van deze veronderstellingen zou wel 
 eens precies dat kunnen zijn waar je experiment over gaat.
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Voordat je naar stap 3 gaat en gaat nadenken over wat je tijdens het festival 
wilt doen, is het altijd goed je (weer) af te vragen of een bepaald festival 
wel de passende omgeving is voor je uitdaging. Vul de open plekken in om 
na te gaan of je doelstelling, je uitdaging en het festival als omgeving wel 
aansluiten. Nog inspiratie nodig? Bekijk de kansen en uitdagingen voor 
experimenten op een festival op bladzijde 32.

Checkpoint Stap 2.  
Een passend festival vinden

Voordat je doorgaat naar stap 3;
kun je de open plekken invullen?
Mijn uitdaging is _____________________________________. 

Om mijn uitdaging op het festival aan te gaan, zal ik 

______________________________________________________.

Het festival is de juiste locatie omdat

______________________________________________________. 

Het festival is daarom ...

een 
passende

geen
relevante

een 
minder 

geschikte
geen 

geschikte

... omgeving om mijn uitdaging aan te gaan!

Een passend festival 
gevonden? 

Dan kunnen we beginnen 
met de opzet van je 
festival-experiment.

OMCIRKEL JE ANTWOORD
de ideale

20

Voordat je naar stap 3 gaat en gaat nadenken over wat je tijdens het festival 
wilt doen, is het altijd goed je (weer) af te vragen of een bepaald festival 
wel de passende omgeving is voor je uitdaging. Vul de open plekken in om 
na te gaan of je doelstelling, je uitdaging en het festival als omgeving wel 
aansluiten. Nog inspiratie nodig? Bekijk de kansen en uitdagingen voor 
experimenten op een festival op bladzijde 32.



STAP 3:
Opzet 

WERKBLAD:
Bouwsteen 5: 
Je proefpersonen vinden

WERKBLAD:
Bouwsteen 6: 
Je methode visualiseren

WERKBLAD:
Bouwsteen 7: 
Je gegevensverzameling plannen

BONUS
Instemmingsformulier voor Dummies

WERKBLAD
Bouwsteen 8a: 
Je verhaal plannen

WERKBLAD
Bouwsteen 8b: 
Je verhaal plannen

CHECKPOINT STAP 3.
De opzet van het experiment controleren
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WERKBLAD:
Bouwsteen 5: 
Je proefpersonen vinden

Als je niet zeker weet wie je 
proefpersonen zijn, als je alleen maar 
veronderstellingen hebt of ze nader wilt 
bepalen, kan het goed zijn een aantal 
‘ijkpersonen’ te bedenken. ‘IJkpersonen’ 
zijn fictieve personages die je bedenkt om 
inzicht te krijgen in gedrag, behoeften en 
ervaringen van je proefpersonen. 
Er zijn tal van kenmerken die je kunt 
gebruiken voor de beschrijving van je 
proefpersonen. Creëer een ijkpersoon 
voor een proefpersoon door de vakjes in 
te vullen.

Wie zijn je
proefpersonen?

Demografische 
gegevens
Wat is de leeftijd van je 
proefpersonen, hun geslacht, 
religie, inkomen, gezinssituatie, 
opleiding, etc.?

Ontvankelijkheid 
voor innovatie
Hoe open denk je dat je 
proefpersonen staan voor je 
innovatie? Zoek je bewust 
mensen die risico’s durven te 
nemen en bereid zijn de nieuwste 
hebbedingetjes, smaken en 
applicaties uit te proberen? 
Of gaat je aandacht eerder uit 
naar achterblijvers die geen 
belangstelling hebben voor 
verbeteringen in hun leven? 
(bekijk ook de Innovation 
Adoption Curve van Roger op 
bladzijde 182 voor meer inzicht).

Festival
verwachtingen
Wat verwacht je proefpersoon 
van het festival? Wat zijn de 
behoeften van je proefpersonen, 
qua tijd, prijzen, ervaringen, 
presentatie, doeltreffendheid, 
betrouwbaarheid, bruikbaarheid, 
ethiek, duurzaamheid en zo 
verder…?

(Sub)cultuur
Horen je proefpersonen bij een 
(sub)cultuur? Een subcultuur is 
een set gedeelde waarden en 
gebruiken rond een bepaalde 
manier van leven, of rond een 
culturele scéne, sport, mode of 
andere gedeelde interesses van 
een groep.

Activiteiten op het 
festival
Wat gaat je proefpersoon 
doen op het festival? Is hij/
zij bezoeker, crew, vrijwilliger, 
technicus, artiest, …? OVERIG

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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TIP! 
In plaats van draaiboeken voor goed en slecht weer, kun 
je ook een draaiboek maken voor uitgebreide en beperkte 
budgets, een dag-/nachtdraaiboek, een draaiboek voor 
volwassenen of kinderen, etc.

WERKBLAD:
Bouwsteen 6: 
Je methode visualiseren

Wat
ga je op

het festival
doen?

Zonnig scenario
Maak een schema voor je experiment bij zonnig weer.

Regenachtig scenario
Maak een schema voor je 
experiment bij slecht weer.

Middelen die je nodig hebt als de zon schijnt
Maak een lijst van alle middelen die je nodig hebt voor je experiment 
bij goed weer.

Middelen die je nodig hebt bij beide scenario’s
Maak een lijst van alle middelen die je nodig hebt voor je experiment, 
ongeacht het scenario.

Middelen die je nodig hebt als het regent
Maak een lijst van alle middelen die je nodig hebt voor je experiment bij slecht 
weer.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

Een methode kiezen voor je experiment kan soms een beetje abstract voelen. 
Door je experiment te visualiseren kun je de methode concreter maken en in een 
context plaatsen. Gebruik de vakjes om twee draaiboeken voor je experiment te 
schrijven: een zonnig scenario en een regenachtig scenario. Denk na over zaken 
zoals de installatie van je experiment, wat jij en je proefpersonen zullen doen, waar 
je het experiment gaat houden en wat je nodig hebt, etc. Gebruik de onderste 
vakjes om aantekeningen te maken over de middelen die je voor het experiment 
nodig hebt. Als je klaar bent met het schema, ga dan na of je de doelstellingen 
kunt bereiken met het experiment dat je hebt uitgewerkt. Moet je nog iets wijzigen, 
aanpassen of toevoegen aan je experiment? Vul deze dingen in bij je schema, of 
begin opnieuw.
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WERKBLAD:
Bouwsteen 7: 
Je gegevensverzameling plannen

Welk soort gegevens wil je verzamelen en hoe 
sla je die (veilig en betrouwbaar) op? Hoe zorg je 
dat de manier waarop je gegevens wil verzamelen 
overeenkomt met wat je van plan bent? Probeer de 
vragen in de vakjes te beantwoorden om een beeld 
te krijgen van je plan om gegevens te vergaren.

Hoe verzamel je
je gegevens?

1. Uitdaging
Wat wil je te weten komen of ontdekken?
(bijv. Ik wil te weten komen of de festivalgangers mijn zeewierburger 
lekker vinden en hoeveel ze ervoor willen betalen.)

4. Gegevens verzamelen
Hoe denk je gegevens te verzamelen? 
(bijv. feedback volgens het Garbage Can model, observatie, foto’s 
en notities.)

2. Operationeel maken
Hoe meet je de variabelen bij je uitdaging(en) of vragen? 
(bijv. Ik meet smaak op een 5-puntsschaal, van 1=vies tot 5=echt lekker! 
En ik vraag iemand te kijken hoe mensen reageren. En ik vraag mensen ‘te betalen wat ze willen’, 
maar heb zelf een prijs van €4,50 in gedachten.

5. Analyse
Hoe denk je de gegevens te analyseren?
(bijv. Ik verzamel de kwantitatieve data en analyseer die in Excel door de gemiddelde en 
standaardafwijkingen te berekenen (goed voor je rekenvaardigheid).) Voor de kwalitatieve data, zoals foto’s 
en aantekeningen gebruik ik Download, Saturate & Group
(zie ook de tip bij Stap 6. Ontdekken op bladzijde 290).

3. Soorten gegevens
Welke soorten gegevens (kwalitatief/kwantitatief/beide) heb je nodig om antwoord op je vraag te krijgen?
(bijv. Kwantitatieve data (5-puntsschaal) en kwalitatieve data 
(waarnemingen van reacties) voor smaak en kwantitatieve data voor prijzen.)

6. Gegevens opslaan en privacy
Hoe denk je gegevens op te slaan? En hoe zorg je dat de gegevens die je verzamelt en opslaat ook veilig zijn? 
(bijv. Ik heb een QR-code op mijn food truck en mensen kunnen via die code hun instemming geven. 
Ik verzamel geen persoonlijke gegevens en mijn enquêtes zijn anoniem.)

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Je kunt gebruik maken van dit formulier om je proefpersonen te vragen of ze 
toestemming geven voor je experiment.

Instemmingsformulier voor Dummies

Instemmingsformulier
 
Werktitel voor het experiment:
 
                 
 
 
Naam van de innovator(s):
 
                 

 
Het doel van dit experiment is om 
inzichten en input te verzamelen over: 
                 
 

De uitkomsten van dit project zijn:  
 
                 
 
 

Dit experiment vraagt om uw deelname aan een 
interview/waarneming/gesprek/…. van ongeveer  
___minuten.
 
1. Ik geef / wij geven toestemming voor het maken  
 van video/audio-opnames, aantekeningen   
 tijdens deze sessies. Dit materiaal kan gebruikt  
 worden voor latere werkzaamheden.
             
2. Ik geef / wij geven toestemming om     
                   .
 
3. Ik kan / wij kunnen de medewerking aan dit  
 experiment  op ieder willekeurig moment  
 beëindigen.
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WERKBLAD:
Bouwsteen 8a: 
Je verhaal plannen

Je bent waarschijnlijk bekend met de 20 minuten durende talks 
op TEDx conferenties over ‘ideeën die het waard zijn te worden 
verspreid’. Vaak zijn het verbazingwekkende en inspirerende 
optredens die tot de verbeelding spreken. Beantwoord de 
vragen in de vakjes om je eigen perfecte verhaal te schrijven!

TIP! 
Elementen voor goede verhalen zijn: 
Passie | authenticiteit | humor | sympathiek 
overkomen | echte leven | emotie | eenvoud| 
persoonlijke ervaring | originaliteit | specifieke context

TIP! 
Bedenk een exit-strategie. Niet ieder gesprek met 
festivalgangers is even nuttig. Je kunt altijd rare figuren 
tegenkomen, dronken mensen, of zogenaamde 
deskundigen... Het is dus goed een exit-strategie te 
hebben om deze gesprekken te beëindigen en meer 
tijd te hebben voor betere contacten. 

Wat wil je
je publiek vertellen?

1. De context
Plaats je innovatie in een context. Begin met een anekdote, persoonlijke ervaring, nieuwsbericht of een 
actuele situatie als illustratie voor je wens(en). TIP! Vergeet niet dat emotie je wens(en) versterkt. 4. Uitwerking van je idee

Geef verdere uitleg over hoe je hoofdidee werkt. Hoe is het gegroeid? Hoe denk je het in praktijk te brengen? 
TIP! Vermijd het gebruik van vaktaal en leg de nadruk op verschillende soorten waarde.

2. Het grootste ‘conflict’
Wat is het grootste conflict of grootste uitdaging voor je innovatie? Noem de hindernissen en obstakels die 
voorkomen dat wat je wenst in vervulling gaat. TIP! Je kunt belang en noodzaak versterken door een 
tijdlimiet te stellen.

5. Vervulling van je wens
Hoe voldoet je innovatie aan de oorspronkelijke wens(en) vanuit je uitdaging? Wat heb je bereikt? 
TIP! Maak het persoonlijk.

3. Je hoofdidee
Wat is je hoofdidee, je innovatieve oplossing om het conflict op te 
lossen of de uitdaging aan te gaan? TIP! Dit moet een oneliner zijn. 6. Afsluiter

Eindig je verhaal met een korte en kernachtige uitspraak. 
TIP! Dit kan een ‘call to action’ voor je publiek zijn.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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WERKBLAD
Bouwsteen 8b: 
Je verhaal plannen

Herhaling is belangrijk als je een verhaal vertelt. Gebruik dit werkblad 
om na te gaan wat je aan wie op welke manier wilt vertellen, voor, 
tijdens en na afloop van het festival. Doet dit door de vragen
in de vakjes te beantwoorden Je kunt de antwoorden ook uittekenen.

Wat wil je hoe 
en wanneer overbrengen?

Voor
Wat wil je aan wie op welke manier voor het festival vertellen?

Tijdens
Wat wil je aan wie op welke manier tijdens het festival vertellen?

Na afloop
Wat wil je aan wie op welke manier na afloop van het festival vertellen?

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Voordat je met de productie begint, moet je 
nagaan of je een samenhangend experiment 
hebt opgezet door na te denken over de 
volgende ...

Checkpoint Stap 3.
De opzet van het experiment 
controleren

Voordat je doorgaat naar stap 4;
kun je de vakjes afvinken?

Ik ken mijn proefpersonen en
zij komen naar het festival.

De methode(n) die ik heb gekozen,
zullen de gegevens opleveren die ik nodig heb.

Het niveau van complexiteit van mijn methode past
bij het soort data dat ik zoek. 

Ik weet welk soort data ik op het festival wil krijgen
en het is ook een werkbaar voornemen.

De manier waarop ik de data verzamel op het festival
is in overeenstemming met privacywetgeving.

Ik ben mij bewust van mijn mogelijke 
vooroordelen (zie ook bladzijde 166). 

Ik heb een plan voor de verwerking van mijn
data na afloop van het festival.

Ik kan uitleggen hoe mijn innovatie bijdraagt
aan een duurzame verandering.

Ik heb een duidelijk en begrijpelijk verhaal met 
een duidelijke call to action.

Ik heb een plan hoe ik mijn verhaal voor,
tijdens en na afloop van het festival kan vertellen.

Klaar? 
Tijd om je ideeën

waarheid te 
laten worden!
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STAP 4:
Voorbereiding 

WERKBLAD:
Bouwsteen 9a: 
Je middelen begroten

WERKBLAD: 
Bouwsteen 9b: 
Je experiment plannen

WERKBLAD: 
Bouwsteen 10: 
Je team bepalen

CHECKPOINT STAP 4.
Laatste controle van de productie

BONUS
Paklijst voor het festival
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Middelen   Bedrag  Prijs per stuk  Totale prijs

+ Binnenkomende financiële middelen (bijv. uit crowdfunding, fondsen, etc.)

                                                                          Subtotaal binnenkomende financiële middelen:

- Kosten van materiaal en uitrusting (bijv. hout, tablets, watertanks, lampen, etc.)

                                                                              Subtotaal kosten van materiaal en uitrusting:

- Locatiekosten (bijv. vergunningen, stroomkabels, verlichting, etc.)

                 Subtotaal locatiekosten:

- Vervoerskosten (bijv. huur van auto’s en busjes, reiskostenvergoedingen personeel, etc.)

         Subtotaal vervoerskosten:

- Communicatiekosten (bijv. informatieborden, fotograaf, stockfoto’s, T-shirts, etc.)

                                                                                                    Subtotaal communicatiekosten:

- Personeelskosten (bijv. ingehuurde deskundigen, vrijwilligers, etc.)

    Subtotaal personeelskosten:

- Overige kosten (bijv. reserve voor onvoorziene uitgaven, drankjes voor het team, presentjes om te bedanken, etc.)

  
  Subtotaal overige kosten:

  TOTALE KOSTEN

  EXTRA BUDGET DAT NODIG IS:

WERKBLAD:
Bouwsteen 9a: 
Je middelen begroten

Herhaling is belangrijk als je een verhaal vertelt. Gebruik dit werkblad 
om na te gaan wat je aan wie op welke manier wilt vertellen, voor, tijdens 
en na afloop van het festival. Doet dit door de vragen in de vakjes te 
beantwoorden Je kunt de antwoorden ook uittekenen.

TIP! 
Kwantificeer ook de kosten in natura. Noteer de hoeveelheid tijd die partners,
leveranciers of de organisatie van het festival gratis bijdragen aan je project 
of de materialen die je gesponsord krijgt. Zo weet je wat je experiment in 
werkelijkheid zal kosten. Dat is goed om te weten
als je er over denkt het experiment te herhalen.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Welke middelen 
heb je nodig en wat 
zijn de kosten?

 Hoe je dit schema moet invullen:

1. Begin met een overzicht van de binnenkomende financiële middelen zodat je weet 
 over welk budget je beschikt.

2. Maak een overzicht van alle middelen per categorie die je nodig hebt, inclusief de 
 kosten ervan. Hoewel de rekeneenheden kunnen verschillen (bijv. prijs per stuk,  
 prijs per kg, prijs per uur, etc.), moet je toch proberen alle kosten te herleiden tot 
 een vaste rekeneenheid. 

3. Tel de kosten van al je middelen op. Deze berekening geeft de totale kosten. 
 Je kunt de subtotalen van de kosten gebruiken voor de prijzen per categorie. 

4.  Als je de totale kosten aftrekt van je binnenkomende financiële middelen weet je 
 of je alles kunt betalen uit je budget. Als de uitkomst negatief is, weet je hoeveel 
 extra geld je nodig zult hebben.



Wat is je plan voor,
tijdens en na afloop van het festival?

Voor het festival
Stel een plan op voor de 
voorbereiding van je experiment 
door alle belangrijke gebeurtenissen 
en deadlines (ook van festival en 
gemeente) uit te zetten op de tijdlijn.

Tijdens het festival
Stel een plan op voor de uitvoering 
van het experiment door de opbouw, 
activiteiten, rustmomenten en 
feestjes op de tijdlijn uit te zetten.

Na afloop van het 
festival
Stel een plan op voor de 
evaluatie van je experiment door 
de evaluatievergaderingen, 
gegevensanalyse en follow-up 
(communicatie) uit te zetten op de 
tijdlijn.

WERKBLAD:
Bouwsteen 9b: 
Je experiment plannen

Wat zijn belangrijke mijlpalen en/of deadlines? 
Wanneer worden die bereikt? Waar hangen die van af? 
Wat zijn de kritieke gebeurtenissen die je experiment 
onmogelijk kunnen maken? Om helemaal klaar te zijn 
voor je experiment doe je er goed aan een schema 
op te zetten met belangrijke deadlines voor jou en 
je partners. Maak gebruik van de drie lijnen om een 
tijdlijn op te zetten voor de afzonderlijke fasen van het 
experiment: voor, tijdens en na afloop van het festival. 

Vermeld de begin- en einddatum van iedere fase en 
de belangrijke mijlpalen, deadlines voor productie 
en communicatie, feestdagen, evenementen op het 
gebied van communicatie, zoals persinterviews, 
etc. Je kunt verschillende schalen gebruiken voor 
de diverse tijdlijnen. Bijvoorbeeld, weken voor de 
voorbereidingsfase, uren voor de uitvoering van het 
experiment.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Wie heb je nodig om het experiment 
te ontwerpen, uit te voeren en te 
evalueren?

Verbinden!

WERKBLAD:
Bouwsteen 10: 
Je team bepalen

Gebruik dit werkblad om na te gaan wie je nodig hebt voor de opzet, 
uitvoering en follow-up van je experiment. Begin door in de vakjes een 
overzicht te maken van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, 
houd daarbij rekening met de verschillende fasen. Denk daarbij aan 
activiteiten zoals het ontwerp van de opstelling voor het experiment, 
vergunningen aanvragen, vervoer regelen, flyers maken, overleggen 

met de organisatie van het festival, de bouw van een prototype, etc. Je 
kunt het overzicht zo gedetailleerd maken als je wilt. Maak vervolgens 
een lijst van medewerkers en partners en verbind de vakjes. Je kunt 
ook onbekende personen aan je team toevoegen, dat zijn mensen die 
je nodig hebt, maar je weet nog niet wie het zullen zijn. Bijvoorbeeld, de 
producent van het festival, sponsors of vrijwilligers.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up

Beschrijf de rol, verantwoordelijkheid, taak of activiteit:

Fase(n):        Ontwerp        Productie        Uitvoering experiment        Follow-up
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Alle vakjes aangevinkt? 
Dan kunnen we gaan 

inpakken.

Een festival is een geweldige locatie waar veel kan, maar het kan ook een 
ongemakkelijke omgeving zijn. Controleer of je aan de onderstaande zaken 
hebt gedacht zodat je er helemaal klaar voor bent om je experiment op het 
festival uit te voeren. Als er iets nog niet helemaal helder is, moet je het 
festival-experiment aanpassen of misschien zelfs opnieuw ontwerpen.

Checkpoint Stap 4.
Laatste controle van de productie

Voordat je doorgaat naar stap 5;
kun je alle vakjes aanvinken?
Voordat ik naar het festival ga, zorg ik ervoor dat:

Ik ken (de limiet van) mijn budget.

Ik heb alle vergunningen en/of 
instemmingsformulieren die ik nodig heb.

Ik heb overleg gehad over verantwoording, 
aansprakelijkheid en intellectueel 
eigendom met de organisatie van het 
festival, belangrijke partners
en belanghebbenden.

Ik beschik over de nodige middelen voor 
mijn experiment.

Alles wat ik meebreng is bestand tegen het 
weer en onhandige mensen.

Ik heb mijn planning afgestemd met die 
van de festivalorganisatie en van mijn 
partners en/of leveranciers.

Ik heb een team dat zich bewust is van hun 
taken en verantwoordelijkheden. 

Ik heb alle belangrijke partners, 
belanghebbenden en/of investeerders voor 
het festival uitgenodigd.

Mijn team en ik hebben de
kaartjes voor het festival.

Alle leden van mijn team vertellen
hetzelfde verhaal.

Ik heb ook een rol ducttape ingepakt. 

Het belangrijkste van alles is

dat ik mijn  definitieve plannen
heb afgestemd met de festivalorganisatie
en zij hebben geen bezwaar!
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Materiaal en uitrusting
Verlengkabel
Reserveonderdelen
Ducttape
Touw 
Kabelbinders
Elektrisch en gewoon gereedschap
Stukken hout om ongelijke vloeren op te vullen

Karton of planken voor gebruik als borden
En mijn __________________________
En mijn __________________________
En mijn __________________________
En mijn __________________________
En mijn __________________________

Als je gaat overnachten 
moet je nog toevoegen:
Kleding
Jack/trui voor als het koud of regenachtig 
wordt (vaak koelt het tegen de avond sterk af)

Passende kleding (let op de  
weersverwachting!)
Ondergoed, shirts, broek en sokken 
(pak van alles wat extra in)
Schoenen
Flip-flops (voor gebruik onder de douche)
Zwemkleding
En mijn __________________________

Toiletartikelen (maar niet overdrijven!)
Toilet- en hygiëne-artikelen  
(Shampoo, doucheschuim, haargel, 
make-up, deodorant/parfum)
Eventuele medicijnen
Contactlenzenvloeistof (als je contactlenzen draagt)

En mijn __________________________
 

Slaapspullen
Tent (beter om een tent te lenen dan te 
kopen voor eenmalig gebruik)
Slaapzak
(Lucht)matras
Kussen (je kunt ook kleren in een sloop 
stoppen om plaats te besparen) 
Handdoeken (meer dan 1 als het dreigt 
te gaan regenen
Zaklamp voor licht in de tent/’s nachts
En mijn __________________________

De volgende dingen zijn niet 
nodig en ook niet erg handig:
 
Heel dure dingen/sieraden
Bowlingballen
Kaarsen
Naaldhakken
En mijn __________________________

De volgende dingen zijn niet nodig, 
maar leuk om bij je te hebben:
 
Onesies
Waterpistolen voor watergevechten
Opblaasbare krokodillen of flamingo’s 
Glitter of schmink (uitstekende manier  
om vrienden te maken op het festival)
En mijn __________________________

Het leuke van festivals is dat ze vaak uit het niets ontstaan.  
Een haast magisch gevoel dat ze zomaar kunnen ontstaan en weer verdwijnen. 
Maar het betekent ook dat je meestal ALLES zelf moet meebrengen dat je nodig 
denkt te hebben. Van snoeren, koffiekopjes en zonnebrandcrème tot en met 
reserveonderdelen, gereedschap en tape. Vraag na bij de festivalorganisatie 
of alles wat je nodig hebt er ook is of geregeld is. Anders kun je het beter zelf 
meenemen. Met een goede voorbereiding is een festival veel leuker. We hebben 
daarom een checklist opgesteld van alles wat je echt nodig hebt.

Paklijst voor het festival

Voor je vertrekt is er nog de 
vraag: ‘Heb ik alles ingepakt?’

 

 
Absoluut noodzakelijk
Beker of waterfles die bestand is tegen warmte

Zonnebril / pet
Zonnebrandcrème
Snacks
Bankkaart (geen contant geld nodig op het festivalterrein)

Oordopjes
En mijn __________________________

 
Elektronica
Smart phone
Oplader voor de telefoon
Notebook of tablet
Oplader voor notebook of tablet
Draagbare oplader voor je elektronica
En mijn __________________________

 
 
 
Kantoorspullen
(bijv. schrijfblokken, pennen, camera, 
computer, prototypes, al of geen 
communicatiemateriaal, giveaways om 
deelname aan te moedigen).
 
Schrijfblokken
Pen(nen)
Camera
Prototype
Computer
En mijn __________________________

Als je voor een dag naar 
het festival gaat:

Klaar?  
Dan kan 
het feest 
beginnen!
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STAP 5:
DOEN

WERKBLAD:
Stap 5: 
Aantekeningen maken

CHECKPOINT STAP 5.
Je experiment uitvoeren
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WERKBLAD:
Stap 5: 
Aantekeningen maken

Alle contacten, nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, mogelijkheden, alle 
feedback. Festivals kunnen overweldigend zijn. Hoe kun je alles onthouden 
wat je op het festival hebt beleefd? Welke aantekeningen moet je maken? 
Op z’n minst moet je opschrijven wat je niet mag vergeten en wat je moet 
doen. Dit systeem voor aantekeningen kan handig zijn. Druk het op een 
groot formaat af of schrijf het over op een groot stuk karton.

Wat moet ik niet vergeten?

Actiepunten tijdens het festival: Belangrijke data en mijlpalen die je niet mag vergeten:
Persoonlijke inzichten, ideeën of 
lessen die je over je innovatie hebt 
geleerd:

Feedback en ideeën van anderen over je innovatie 
(ongeacht of je het ermee eens bent):

Actiepunten na afloop van het festival:
Mensen met wie je contact moet opnemen 
(vermeld ook de reden waarom):

Nieuwe of vervolgvragen of 
ideeën met betrekking tot je 
innovatie:

Punten bij de evaluatie van ontwerp en 
voortgang van je experiment:

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.

WAT IK MOET DOEN WAT IK MOET PLANNEN
WAT IK MOET ONTHOUDEN
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Er zijn een aantal belangrijke zaken om ALTIJD REKENING MEE TE 
HOUDEN als je het experiment uitvoert. Om alles wat gemakkelijker te 
maken, hebben we een checklist opgesteld die je kunt afdrukken en 
ophangen op de plek waar je het experiment uitvoert.

Checkpoint Stap 5.
Je experiment uitvoeren

Op het festival moet je
er altijd aan denken om:

Kijk nu wat je te weten 
bent gekomen...

AANTEKENINGEN TE MAKEN zodat je nieuwe 
inzichten niet verloren gaan, je contact kunt opnemen 
met mensen en dingen kunt doen die je hebt beloofd.

De PRIVACY van je proefpersonen te verzekeren. 

FOTO’S TE MAKEN van de proefopstelling en de 
omgevingssfeer. 

Je VOOROORDELEN te noteren (zie bladzijde 166).

Ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde VERHAAL vertelt.

Ervoor te zorgen dat de proefopstelling steeds 
BEMAND is.

Naar het WEERBERICHT te kijken zodat je voorbereid 
bent op zon, regen, wind, etc. 

Vergeet niet te ETEN, DRINKEN en 
ZONNEBRANDCREME op te doen.

VEEL PLEZIER!
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STAP 6:
Ontdekken

WERKBLAD:
Stap 6a: De evaluatie 
van je experiment

WERKBLAD:
Stap 6b: Formuleer
de lessen die geleerd zijn

CHECKPOINT STAP 6.
Evaluatie-pitch
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WERKBLAD:
Stap 6a: De evaluatie 
van je experiment

Bij de evaluatie van je experiment kun je een hele reeks dingen beoordelen. 
Heeft de proefopstelling gewerkt? Heb je relevante en waardevolle 
gegevens kunnen verzamelen? Hoe was de samenwerking tussen jou, 
je team en je partners? Hebben de mensen begrepen wat je te vertellen 
had? Enzovoort en zo verder. Beantwoord de vragen in de vakjes over de 
verschillende bouwstenen om het festival-experiment te beoordelen.

Hoe is het experiment verlopen?
Score!

Score!

1. Duurzame verandering
 Wat ben je te weten gekomen over de duurzaamheid van je innovatie?

2. Je innovatie
 Wat ben je te weten gekomen over de verschillende aspecten van je innovatie? 
 Over je product, dienstverlening, infrastructuur of systemen en over de 
 maatschappelijke aanvaardbaarheid?

3. Je doelstelling
 Heb je (alle) doelstellingen op het festival bereikt? Waarom wel of niet?

4. Je uitdaging
 Heb je de uitdaging aangepakt? Was het concreet genoeg? 
 Heb je de uitdaging op het festival kunnen aanpakken?

5. Je proefpersonen
 Wat ben je van de proefpersonen te weten gekomen over je innovatie? 
 Waren zij de juiste proefpersonen voor je experiment?

6. Je methode
 Heeft de gekozen methode gewerkt om antwoorden te vinden op je 
 uitdaging(en)? Waarom wel of niet? Wat had (nog) beter gekund?

7. Gegevensverzameling
 Heb je voldoende gegevens van de juiste soort tijdens het festival kunnen 
 verzamelen? Waarom wel of niet?

8. Je verhaal
 Hoe hebben de mensen gereageerd op je verhaal? Was het duidelijk genoeg 
 en heeft de manier van vertellen gewerkt? Wat kun je de volgende keer nog 
 beter doen?

9. Je middelen
 Had je alles wat je nodig had op tijd voor het festival? 
 Is er iets dat je een volgende keer anders zult aanpakken?

10. Je team en partners
 Was iedereen die je nodig had om je experiment te kunnen uitvoeren 
 aanwezig? Had je het goede team en/of partners, of ontbraken er mensen?

Geef ieder 
onderwerp een 
cijfer. 
(van 1 tot 10)

Wat is de score voor de totale 
ervaring met het festival-
experiment? (van 1 tot 10)

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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WERKBLAD:
Stap 6b: Formuleer
de lessen die geleerd zijn

Het is natuurlijk belangrijk om te evalueren of je experiment goed is verlopen, en je zult iets geleerd hebben, ook 
als het geen succes was. Nadenken over wat je hebt geleerd en de geleerde lessen onder woorden brengen voor 
een volgende keer is ook een waardevolle oefening. Beantwoord de vragen in de vakjes om na te gaan wat je 
hebt geleerd van je festival-experiment voor een volgende keer.

Wat heb je geleerd?

+ POSITIEF
Wat is er (echt) goed gegaan? Maak een lijst van de positieve ervaringen:

Kun je algemene abstracte conclusies trekken uit je positieve ervaringen? Je kunt ze samenvatten in 
uitspraken over wat je beslist weer zult doen. Maar ook als uitspraken die de moeite waard zijn om 
met anderen te delen.

- NEGATIEF
Wat is er (echt) niet goed gegaan? Maak een lijst van de negatieve ervaringen:

Kun je algemene abstracte conclusies verbinden aan je negatieve ervaringen? Je kunt ze 
samenvatten in uitspraken over wat je een andere keer anders zult doen of wat jezelf of iemand 
anders nooit meer moet doen.

GELEERDE LESSEN: GELEERDE LESSEN:

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Veel mensen zullen vragen naar je ervaringen op 
het festival en wat je hebt geleerd. 
Gebruik het schema hieronder om je gedachten te 
ordenen.

Checkpoint Stap 6.
Evaluatie-pitch

Voordat je doorgaat naar stap 7;
kun je de open plekken invullen? We kunnen nu

afsluiten!
Om Mijn Uitdaging aan te gaan,
deed ik                                                           op het festival. 

Mijn verwachtingen waren                                                   .

Mijn ervaring was                                 en ik heb geleerd dat

                                                                                              . 

Daarom, heb ik                                                                     .
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STAP 7:
Follow-up

WERKBLAD:
Stap 7: 
Je acties prioriteren

CHECKPOINT STAP 7.
Je festival-experiment afronden
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WERKBLAD:
Stap 7: Je acties
prioriteren

Heel veel vragen en heel veel ideeën! Je hebt waarschijnlijk al veel (follow-
up) acties benoemd. Om er mee aan de slag te kunnen is het handig 
om de verschillende acties te prioriteren. Wat kan niet wachten, en wat 
is voor later? Gebruik de actiepuntenmatrix om na te gaan wat de snelle 
successen en grotere projecten zijn, wat er tussendoor kan en wat de 
ondankbare taken zijn.

Wat is er nu aan de orde?

SNELLE SUCCESSEN:
Weinig inspanning, maar 
hoge impact!

ACTIES TUSSENDOOR:
Weinig inspanning, maar 
ook lage impact!

GROTE PROJECTEN:
Hoge impact, maar ook veel 
inspanning.

ONDANKBARE TAKEN:
Veel inspanning, maar 
lage impact.

Hoog

Impact

InspanningLaag

Hoog
 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ACTIEPUNTENMATRIX: 

• Maak eerst een lijst van alle noodzakelijke actiepunten.
• Geef ieder actiepunt een score door het uit te zetten op de juiste plaats 
 in de matrix, volg  daarbij de assen voor hoge/lage impact en inspanning.
• Prioriteer de punten waarop jij (en je team) actie willen ondernemen.
• Verdeel de taken en verantwoordelijkheden.
• Aan de slag gaan!

TIP! 
Je kunt de matrix ook gebruiken om andere soorten 
actiepunten te prioriteren! Bijvoorbeeld, als je een 
experiment opzet of bezig bent met iets anders.

TIP! 
Download een printbare versie van dit
werkblad op www.feguide.eu.
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Voordat je het festival-experiment definitief afsluit, 
moet je nadenken hoe je de resultaten bekend maakt. 
Vergeet ook niet je team en partners te bedanken.

Checkpoint Stap 7.
Je festival-experiment afronden

En als laatste: heb je nog aandacht 
besteed aan het volgende?

Tot de
volgende keer!

TIP! 
Maak gebruik van visuele verteltechniek. Testen 
tijdens een festival neemt gemiddeld 2 dagen 
in beslag. Het gebruik van beeldmateriaal is 
een goede methode om je publiek iets over je 
experiment te vertellen. Je kunt, bijvoorbeeld, 
een video gebruiken om in slechts 2 minuten 
iets te vertellen over het experimentele proces 
en de resultaten. Door in de tweede en derde 
video terug te komen op de eerste ontwikkel je 
een verhaal. Samen geven ze een beeld van je 
verbeteringen en de lessen die je hebt geleerd bij 
eerdere testen. Dit maakt de toegevoegde waarde 
van het avontuur op het festival zichtbaar voor de 
consumenten.

Je netwerk beheren
Er waren zoveel mensen op het festival dat je beslist wel een paar interessante figuren hebt 

ontmoet die je aan je netwerk wilt toevoegen. Wacht niet te lang met contact opnemen met 

nieuwe mensen die je hebt ontmoet, maar bedank ook de mensen met wie je hebt gewerkt. 

Probeer deze contacten in stand te houden door ze te volgen op sociale media. Maak nieuwe 

afspraken en misschien leiden de nieuwe contacten tot nieuwe vormen van samenwerking.

Follow-up bij de proefpersonen
Voor het geval dat je veel proefpersonen hebt gebruikt, bij het publiek, de organisatie van het 

festival, vrijwilligers, leveranciers of creatieve geesten. Wij raden aan contact te houden, je 

ervaringen te delen, te laten weten wat hun bijdrage heeft opgeleverd en hoe je de innovatie 

verder zult ontwikkelen. Misschien dat je hen nog nodig hebt in een later stadium. Het is altijd 

goed toegang te hebben tot een community (van mogelijke klanten) die je ondersteunen en 

anderen vertellen over jou en je innovatie.

Communiceer je resultaten!
Het kan goed zijn het geleerde en alle ervaringen die je hebt opgedaan tijdens het festival met 

een groter publiek te delen. Niet alleen voor de publiciteit, maar ook als bron van inspiratie voor 

anderen. Ook als alles fout gegaan is, kan het toch goed en leuk zijn om de ervaringen te delen, 

want experimenteren betekent ook dat er dingen mislukken. Anderen kunnen hier van leren. 

Positieve verhalen zijn altijd prachtig om te delen. 

Het kunnen video’s zijn, een verhaal op Instagram, een rapport, een kunstwerk. Wees creatief!
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Om tot een duurzamere samenleving te komen, hebben we alternatieve 
producten, werkwijzen en systemen nodig. Als een tijdelijke mini-samenleving, 
zijn festivals het ideale speelterrein om met deze alternatieven te experimenteren. 
Festivals bieden een reële context die aanknoopt bij de echte wereld en waarin 
mensen kunnen experimenteren met duurzame oplossingen in een veilige, leuke 
en ontspannen sfeer. De Festival Experimentation Guide verschaft innovators op 
het gebied van duurzaamheid, startups, incubators, organisatoren van festivals 
en iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzame innovatie een inzicht 
in hoe een festival kan worden benut als een locatie voor duurzame innovatie. 
Dit werkboek bevat werkbladen die je helpen bij het ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van je eigen festival-experiment. Dit boek doet je ook de juiste tools 
aan de hand om zelf aan de slag te gaan met experimenten tijdens een festival.

Dit werkboek is ontwikkeld als onderdeel van het Interreg 
North Sea Region Inno-Quarter-project.


