
INNOFEST ZOEKT DRIE 
FREELANCE START-UPSCOUTS

Innofest helpt ondernemers om hun innovatie  
te testen op één of meerdere festivals. Onze  
innovatiescouts zorgen ervoor dat impact start-
ups, MKB’ers en spin-offs van kennisinstellingen 
klaargestoomd worden om de markt op te gaan. 

Je werkt samen met de vier andere innovatiescouts 
die allemaal hun eigen focus of kennisgebied hebben 
in het testen: van het begeleiden van de start-up tot 
aan het laten landen van de start-up in het bredere 
netwerk. Je collega’s doen het grootste gedeelte van 
de begeleiding, als nieuwste aanwinst ben jij er vooral 
voor om de nieuwe en relevante innovaties te vinden 
en te binden. We zoeken een start-upscout die het 
groeiende netwerk van start-ups, accelerator   

We zoeken iemand met aantoonbare ervaring in het 
werken met impactvolle start-ups, die goed overzicht 
kan houden, communicatief vaardig is, een groot 
netwerk heeft, oog voor PR kansen, van presenteren 
houdt en op mensen afgaat: zowel aan de telefoon, 
per e-mail en tijdens conferenties en events. Een all-
rounder met affiniteit, ervaring en netwerk op meer-
dere van onze thema’s: tech, sociale innovatie, ener-
gie-innovatie, watertechnologie, circulaire economie, 
voedselinnovatie en gezondheid. Je houdt ervan om 
naar events voor start-ups (door heel Nederland) te 
gaan en spreekt de taal van de innovatieve onderne-
mers. Ook heb je veel contact met ons communicati-
eteam, omdat zij jou online helpen bij jouw zoektocht 
naar kick-ass start-ups.

Van de drie start-up scouts zijn we op zoek naar: 
één startup scout met een netwerk in het noorden  
van Nederland, één start-upscout met een netwerk in  
centraal Nederland (Amsterdam en omgeving) en één 
start-upscout met een netwerk in en rond het zuiden 
en oosten van Nederland (iemand die de taal spreekt 
van heavy R&D). 

Je bent van mening dat ondernemerschap gebruikt 
moet worden om de wereld mooier te maken. Impact 
ondernemen is de toekomst;
 
Je spreekt dezelfde taal als start-ups en houdt ervan 
om op mensen af te stappen, mensen te bellen of te 
mailen;

Je hebt ervaring met CRM systemen;

Je bent twee dagen per week beschikbaar op 
freelance basis;

Je hebt een groot netwerk en aantoonbare ervaring 
binnen de landelijke innovatie- en start-upscene;

Je bent niet vies van netwerken;

Je kunt goed met koffiedrinkers, theedrinkers en 
bierdrinkers;
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die start-ups en innovators zoekt & ons 
innovatienetwerk uitbreidt (2 dagen per week // 
startdatum begin januari - einddatum 1 mei)

programma’s en co-workspaces in Nederland kent  
en aan ons wil koppelen. 

Voor 2020 zorg je ervoor dat 60 start-ups zich aan-
melden via ons online aanmeldformulier. Je helpt  
de start-ups hierbij waar nodig. Om deze start-ups te 
vinden, betekent het dat je veel op pad bent, want je 
houdt de Nederlandse innovatiescene nauwlettend in 
de gaten en weet precies waar je hen kan vinden. Elke 
week rapporteer je naar je collega innovatiescouts en 
één keer per maand ontmoet je de rest van het team. 
In januari bezoek je Eurosonic Noorderslag, ons eerste 
festival, om zo nog beter te begrijpen wat wij doen en 
waarom dit voor een start-up zo essentieel is.

Over de start-upscout

Over jou



Innofest ondersteunt sociale en duurzame innovaties 
bij hun testproces. Dit is hard nodig, omdat negen 
van de tien innovaties faalt. Vaak is de reden dat 
innovaties onvoldoende getest worden, voordat ze op 
de markt worden gebracht. Aan marktonderzoek of 
technische labtests wordt vaak wel gedacht. Maar in 
een levensechte omgeving de innovatie in de praktijk 
brengen? Dat wordt te weinig gedaan. 

Innofest werkt voor deze tests samen met elf festivals, 
van Oerol en DGTL tot Into The Great Wide Open 
en Eurosonic Noorderslag, die hun infrastructuur 
beschikbaar stellen voor pilots van innovaties. 
Deze festivals zijn ideale proefomgevingen, met 
een infrastructuur die erg vergelijkbaar is met de 
infrastructuur in onze leefomgeving. Zo heeft een 
festival een eigen energiegrid, een waterinfrastructuur 
en logistiek. Daarbij lopen er duizenden eindgebruikers 
van innovatie rond: de festivalbezoekers. Ook deze 
betrekt Innofest bij pilots. Festivals zijn dankzij de 
beslotenheid, flexibiliteit en meetbaarheid vaak 
een betere en meer kosten efficiënte testplek voor 

innovatie dan veel andere testplekken. Innofest 
is in de afgelopen drie jaar gegroeid van Noord 
Nederlands festivalinitiatief, naar landelijke speler 
binnen het start-up- en innovatie ecosysteem. Innofest 
ondersteunde tot nu toe 100+ start-ups, MKB’ers, en 
kennisinstellingen met hun testproces. Onderzoek 
laat zien dat dit een cruciale bijdrage levert aan de 
ontwikkeling en het marktsucces van de innovatie. 
Komende jaren willen we meer start-ups bereiken en 
ondersteunen en hiervoor willen we een goede funnel 
opbouwen.

Een uitdagende klus waarin festivals, innovatie  
en ondernemerschap samenkomen;

De kans om je eigen netwerk in start-up land  
uit te breiden;

Een jong maar ervaren team; 

Wij bieden

Over Innofest

Geinteresserd?

Balans tussen vrijheid en structuur; 
 
Een vergoeding in overeen-stemming met de  
andere innovatiescouts, plus reiskosten en  
telefoonkosten.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 & 24 december in Amsterdam of Leeuwarden. Het is niet mogelijk de opdracht in dienstverband uit te voeren. De nieuwe 
start-up scout gaat in januari aan de slag voor 2 dagen per week. De aanstelling is t/m 1 mei, met mogelijke verlenging. Mocht je eerst meer informatie willen over de 
vacature, mail dan naar linda@innofest.co.

Vertel ons waarom jij geschikt bent (max. half a4) + cv ter 

attentie van Linda Vermaat naar info@innofest.co o.v.v. 

sollicitatie start-upscout uiterlijk 21 december 2019.
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