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Tegen struikelblokken aanlopen hoort bij 

een nieuw product aanbieden, vertelt Rehu 

de Bruijn, CEO van het Mobility-as-a-Service-

platform TURNN. “Er is niet alleen technische 

innovatie nodig, maar ook marktontwikkeling”, 

vertelt hij. “Wij zien dat werkgevers vaak kansen 

laten liggen, omdat mobiliteit nog niet hoog 

genoeg op de agenda staat.”

Bij Hardt Hyperloop geldt ‘draagvlak creëren’ 

ook als grootste struikelblok, vertelt marketing-

directeur Jelte Altena. “Zonder maatschappelijke 

discussie komen nieuwe innovaties niet van de 

grond en blijft de markt op dezelfde weg voort-

bewegen. En zonder draagvlak vanuit de samen-

leving kunnen we geen veranderingen teweeg 

brengen. We hebben iedereen nodig.”

Tech-bedrijf ParkBee, dat onbenutte parkeerloca-

ties aanbiedt, liep aan tegen een ‘conservatieve 

sector’, zegt commercieel directeur Wouter de 

Bruijne. “We werken samen met veel grote 

vastgoedpartijen. Dat biedt een enorme schaal 

en groeikansen, maar we lopen soms aan tegen 

lange beslistermijnen en juridische complicaties. 

Een oplossing vinden kan lang duren.”

Nederland is een risicomijdend land op het 

gebied van technologische startups, valt Patrique 

Zaman op, oprichter van de humanitaire wing-

drone Avy. “Voor ons product was technische 

ontwikkeling nodig. Nieuwe hardware ontwik-

kelen, zeker in zo’n technisch vernieuwende en 

innovatieve markt, is niet makkelijk en heel kost-

baar. Financiering daarvoor krijgen in Nederland 

is moeilijk.”

En ook FoodDrop, dat gezond eten van ‘restau-

rantkwaliteit’ aan huis levert, moest restaurants 

en consumenten vooral zien te overtuigen van 

de meerwaarde van het bedrijf, vertelt opricht-

ster Jantine Doornbos. “Daarnaast was het een 

grote uitdaging om een sterk team van Droppers 

‘Zonder draagvlak 
kunnen we niets 
veranderen’

VIJF STARTUPS OVER INNOVEREN IN DE PRAKTIJK

De ware motoren achter innovatie zijn vaak startups. Jonge idealisten, soms pio-

niers, die de markt willen veranderen. Wij vroegen een vijftal mobiliteitsstartups 

hoe zij hun innovatie in de praktijk brengen. En wat u, als innovatieve beleidsma-

ker binnen uw organisatie, daaraan kunt hebben. “Zet een stip aan de horizon en 

houd het einddoel in zicht.”
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(fietsers en planners, red.) op te zetten die onze 

visie en missie net zo uitdragen als wij.”

Stip aan de horizon

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen vergt soms 

een lange adem, meent De Bruijne van ParkBee, 

maar de aanhouder wint wel. “Bij elke orga-

nisatie, bedrijf of gemeente zitten mensen die 

zoeken naar oplossingen en geloven in innova-

tie.” Naar die mensen moet een ‘innovator’ dus 

op zoek, is zijn tip. 

Volgens Zaman van Avy moet het einddoel 

gedurende het proces duidelijk in beeld blijven. 

“Droom groot, fantaseer en zet het idee als stip 

op de horizon. Teken het uit, plak het op de 

muur waar je elke dag naar kijkt. En knip het dan 

op in kleine stapjes. Begin klein.”

Ook Doornbos van FoodDrop geeft als tip om 

de ‘stip aan de horizon’ in zicht te houden. “Het 

belangrijkste is dat je begint met een idee, maar 

vooral met een prototype om je aannames mee 

te testen. Houd je aan je missie en visie, maar 

luister ook naar feedback en input van de klant. 

Je doet het immers voor hen.”

Door klein te beginnen kun je flexibel inspelen op 

nieuwe klantwensen, stelt De Bruijn van TURNN. 

“Het MaaS-domein is volop in beweging. Maar 

onze insteek is: pragmatisch vooruit. The proof of 

the pudding is in the eating.” 

Daar sluit Altena van Hardt Hyperloop zich 

bij aan. “Denk ‘van buiten naar binnen’. Leer 

begrijpen waar de behoefte van je doelgroep 

zit.” Volgens hem gaan veel innovators daar de 

mist in. “Veel innovaties beginnen met een idee 

vanuit jezelf. Men begint vraagt zich pas af of het 

idee aansluit op een behoefte als het product al 

bijna af is. Het gevolg is dan dat je de aansluiting 

mist.” vib

AVY wingdrone
‘We zijn geslaagd als we de wereld een stukje mooier maken’

Patrique Zaman vatte begin 2016 het plan op een wingdrone te 

bouwen voor humanitaire doeleinden. “We zijn geslaagd als we met 

Avy de wereld een stukje mooier hebben gemaakt.” Inmiddels wordt 

de wingdrone onder meer gebruikt voor medicijnbezorging in rurale 

gebieden in Afrika en om stroperij tegen te gaan. 

De wingdrone is een combinatie van drone en vliegtuig, kan daardoor 

verticaal opstijgen, landen en vliegen als drone en eenmaal in de lucht 

zijn vleugels uitslaan als een vliegtuig. “Het bereik is 100 kilometer op 

één accu en er is geen start/landingsbaan nodig, we kunnen overal ter 

wereld komen.”

ParkBee
‘We willen steden in beweging houden’

Een heel ander ideaal is dat van ParkBee, gelanceerd in 2016. “Onze oprichters 

ervoeren een grote inefficiëntie in parkeren”, stelt commercieel directeur De Bruijne. 

De tech-startup verhuurt onbenutte parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld kantoorpanden 

aan particulieren. “We optimaliseren parkeerbezetting, verminderen zoekverkeer en 

zorgen dat auto’s uit het straatbeeld verdwijnen. Zo houden we steden in bewe-

ging.”

Het techbedrijf ontwikkelde eigen hardware, waarmee aangesloten parkeerlocaties 

te ontsluiten zijn en de parkeerbezetting te meten is. “We werken samen met de 

dominante parkeerapps die al miljoenen gebruikers hebben, en met vastgoedeigena-

ren en - beheerders”, zegt De Bruijne. ParkBee is inmiddels actief op meer dan  

95 parkeerlocaties in Nederland en 25 in Londen.

Vlnr Benjamin van Hilst, Paul Vastert en Chris McCabe van Avy.

Wouter de Bruijne van ParkBee, dat actief is op 95 parkeer-
locaties in Nederland en 25 in Londen.
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Hardt Hyperloop
‘Reizen is brandstof voor onze gedachten’

De wereld verbeteren is ook de missie bij Hardt 

Hyperloop uit Delft. Een studententeam van TU 

Delft won begin 2018 de SpaceX-competitie 

van Elon Musk, waarna het als startup verder 

ging, vertelt Altena. ”Hyperloop kan een oplos-

sing zijn voor de mobiliteitsuitdagingen van 

morgen. Mensen zullen steeds meer en verder 

reizen, dat is inherent aan de ontwikkeling van 

de mens. Reizen is geen luxe, het is brandstof 

voor onze gedachten.”

Het transportsysteem haalt snelheden van 

1200 km/uur, waarbij capsules door middel van 

magneten door een bijna-vacuüm buis zweven. 

“Dit maakt het vervoer supersnel én energie-

zuinig. Goed uitgevoerd kan de hyperloop de 

wereld een stukje beter maken.” In juni 2017 

werd de eerste testfaciliteit in Delft geopend en 

momenteel wordt een verbinding naar Berlijn 

onderzocht.

Fooddrop
‘Mijn doel is mensen gelukkiger en gezonder maken’

Ook FoodDrop heeft een IT-oorsprong. Het viel oprichtster Jantine 

Doornbos als studente op dat ze nauwelijks eten kon bestellen, naast 

pizza of kebab. “Terwijl er veel goede restaurants in Nederland zijn 

die nog niet bezorgden.” De toenmalig informaticastudente bouwde 

vervolgens zelf een platform waarbij consumeten ‘goed en gezond 

eten’ kunnen bestellen. 

“We ontwikkelden een volledig geautomatiseerd fooddispatchingsys-

teem. Door die techniek kunnen we zo efficiënt en effectief mogelijk 

bezorgen”, gaat ze verder. In 2,5 jaar tijd sloten ruim 80 restaurants 

zich aan bij het platform. ”Mijn persoonlijke doel is om mensen met 

behulp van slimme techniek een stukje gezonder en gelukkiger te 

maken. En dat is tot op heden aardig gelukt.”

Turnn
‘Mensen willen duurzamer en flexibeler gaan reizen’

En ten slotte is er TURNN, het MaaS-platform van BNV Mobility, vertelt CEO Rehu de Bruijn. “We zijn 

ervan overtuigd dat werknemers steeds duurzamer en flexibeler gaan reizen.” Via de app geeft de 

multimodale reisplanner werknemers inzicht in verschillende reismogelijkheden. Daarnaast biedt de 

TURNN-kaart mogelijkheden om te reizen met bijvoorbeeld OV-fiets of Greenwheels. Ook kan de klant 

betalen voor parkeren, tanken en taxiritten.  

“We combineren publieke ov-diensten met private of eigen middelen, om zo het beste aanbod te 

kunnen bieden. Hierbij focussen we ons op de customer experience, met als doel om gebruikers 

duurzamer en voordeliger te laten reizen.” TURNN won in 2016 een aanbesteding van de Verkeerson-

derneming in Rotterdam.

Het team van de hardt Hyperloop. Het transportsysteem haalt snelheden tot 1200 km/u.

Bij Fooddrop zijn al ruim 80 restaurants 
aangesloten.

Rehu de Bruijn van Turnn: “We zijn ervan 
overtuigd dat mensen steeds duurzamer 
en flexibeler gaan reizen”. 


