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Met het organiseren van feesten boorde 
ID&T een goudader aan, die het bedrijf  

in twintig jaar uitbouwde tot een hele  
sector. Met de verkoop van driekwart van 

de aandelen aan SFX maakte oprichter 
Duncan Stutterheim een groot deel van 

zijn vrienden miljonair. Maar het was ook 
om zakelijk te kunnen overleven in de 

snelgroeiende dancewereld. ‘Ineens ben 
je de man van honderd miljoen en zijn 

mensen verbaasd dat je nog niet gestopt 
bent met werken. Terwijl ik harder werk 

dan ooit.’

SenSatie
 verhaal

Duncan Stutterheim (41) riChtte in 1992 ID&T op MaaKte zijn middel-
bare school niet af, maar volgde wel een opleiding op het gebied van brand manage-
ment iS ‘co-ceo’ ID&T, samen met Wouter Tavecchio, en praat daarnaast met SFX 
mee over hoe de globale dancemarkt te veroveren. ‘Binnen SFX heb ik een belangrijke 
rol voor de dancemarkt. Met ons heeft SFX nu toegang tot 136 mensen, allemaal met 
knowhow en ervaring’

Lisca Stutterheim (37) WerKt veertien jaar bij ID&T 
StUDeerDe marketing & communicatie en liep stage bij 
ID&T iS conceptbewaker ID&T. ‘Geld verdienen is nooit het doel 
geweest. Dat klinkt gek, maar we draaien liever verlies dan dat 
we een slecht feest organiseren. En elk jaar gaan we met de  
24 partners op vakantie naar Ibiza om onze successen te vieren’
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A
msterdam, 5 juli 2013. In de Arena wordt aan genodigden en pers  
een klein stukje van de repetities van Sensation getoond, compleet  
met lasershow, vlammenwerpers en fonteinen. De ogen van Duncan 
Stutterheim schieten gespannen van links naar rechts door de hal. Hij 
is nog niet tevreden over het effect van de polsbandjes, gemaakt door 
twee jongens van de TU Delft, die in verschillende kleuren licht kunnen 

geven en knipperen op de beats van de muziek. Pas een avond later, tijdens Sensation 

ren dat hij zelf nooit heeft gehad. Vader Cor en de vader 
van Van Ewijk willen hun het startkapitaal lenen, mits 
ze met een goed doortimmerd businessplan komen.  
Op dit eerste feest maken ze tachtigduizend gulden 
winst. Moeder Norma zit bij de toiletten, boven in een 
kamertje tellen de twee vaders de horeca-inkomsten. 
Verder doen de jongens alles zelf met hun vrienden-
groep, tot en met het schoonmaken van de hal na  
afloop. Behalve Lelie dan, die liever naar bed gaat en 
meteen na het feest wordt uitgekocht. In twintig jaar 
tijd groeit ID&T, mede door een fusie met Q-dance in  

De verbouwing van de Amster-
damse Shell-toren, die naast 
een horecagelegenheid en 
hotel ook het hart van de 
Amsterdamse creatieve indus-
trie moet worden, doet Stutter-
heim met voormalig ID&T- 
partner Sander Groet, muziek- 
ondernemer Hans Brouwer en 

Het project Shell-toren

‘�Ze�zeggen�weleens�dat�een�
faillissement�bij�het�onder-
nemerschap�hoort.�Nou,�wij�
waren�technisch�failliet’
2007, uit tot een bedrijf dat zich volledig specialiseert 
in het organiseren van dancefeesten en -festivals, zo’n 
zestig per jaar, in 26 landen. En dat is meer dan alleen 
een draaiboek afwerken, verzekert Keijer. ‘De Neder-
landse Sensation is de eerste en het voorbeeld voor alle 
landen. Maar hier is het relatief gemakkelijk, omdat de 
Arena een gebruiksvergunning heeft en we de strenge 
regelgeving nu wel kennen. In het buitenland zoeken 
we altijd een partner, al is het alleen maar vanwege de 
taalbarrière. Ik zie mezelf in Korea of Zuid-Amerika, 
waar het allemaal anders werkt, geen vergunningen 
aanvragen. Een mooi voorbeeld is Sint-Petersburg, 
waar we nu zes of zeven keer met Sensation zijn ge-
weest. Een dag voor de eerste Sensation daar kreeg ik 
een belletje dat we geen alcohol in de hal mochten 
schenken, omdat het een sportaccommodatie was. 
Daarop zei onze Russische partner stoïcijns: “Kennelijk 
heb ik niet genoeg mensen omgekocht.” Zulke situaties 
maken ons werk wel heel bijzonder.’ Brand manager 
Sensation International Michael Hekking: ‘Wanneer 
je bijvoorbeeld Sensation in Toronto gaat organiseren, 
is een poster ophangen niet genoeg. Je weet dat je in 
die stad een buzz eromheen moet creëren. Daarom wil 
ik binnen een uur na aankomst met de eigenaar van de 
hipste club kunnen brainstormen hoe we de viptafels 
vol kunnen krijgen, zodat de rest vanzelf volgt.’

projectontwikkelaar Lingotto. 
‘We hebben het idee samen 
ontwikkeld, maar ik heb echt 
een minderheidsbelang. Het is 
heel raar dat er in de pers staat: 
“Duncan Stutterheim koopt 
Shell-toren.” Het is groten-
deels Sanders idee, hij verdient 
alle credits hiervoor.’

zelf, haalt hij opgelucht adem. ‘Ik vond dit gisteren 
totaal niet uit de verf komen, maar dat kwam natuurlijk 
ook doordat er nog geen veertigduizend man in de 
Arena stond.’ Samen met zijn vrouw Lisca zit hij aan 
een viptafel, waaraan ook Lieke van Lexmond en 
Nikkie Plessen zijn uitgenodigd. Doutzen Kroes staat 
een tafel verderop te dansen, Robin van Persie komt 
langs om hem de hand te schudden. ‘Sorry Quote, jullie 
moeten nu echt weg’, verontschuldigt Stutterheim zich. 
‘Ik wil dat mijn gasten vanavond zichzelf kunnen zijn.’ 
Verderop staat event director Sensation International 
Eric Keijer zichtbaar te genieten. ‘Dit is al mijn 82ste 
Sensation, dus ik ben de hectiek gewend. Als ik het 
goed heb voorbereid, hoef ik op de avond zelf niks te 
doen’, zegt hij met een plat Amsterdams accent. ‘Toen 
ik van school kwam, zei ik tegen m’n vader: “Ik ga even 
een paar feesten geven met Dunc (Duncan Stutterheim, 
red.).” Daarop zei m’n vader: “Prima jongen, ik ben blij 
dat je een diploma hebt gehaald en zie je over een half 
jaar wel weer.” Nu zitten m’n ouders voor de vijftiende 
keer op de tribune bij Sensation; dan ben ik toch wel 
trots hoe ver we het geschopt hebben.’
Het succesverhaal van Stutterheim is bekend. De zoon 
van Cor Stutterheim (jarenlang directievoorzitter bij 
CMG) groeit op in Landsmeer, duikt vanaf zijn veer-
tiende in het Amsterdamse nachtleven, besluit zich te 
richten op het organiseren van feesten en schopt het 
tot miljonair. Hij zakt twee keer voor zijn eindexamen 
vwo en zet dan een koeriersbedrijf op. Het geld dat hij 
daarmee verdient, investeert hij in het geven van fees-
ten met jeugdvrienden Irfan van Ewijk en Theo Lelie 
(de ‘I’ en de ‘T’ uit ID&T). In 1992 vat hij het plan op om 
in de Utrechtse Jaarbeurs het examenfeest te organise-
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VAn BoT nAAr BeVLoGen
Vraag ID&T’ers Stutterheim te omschrijven en ze roe-
men hem om zijn visie en durf. Tegelijkertijd merken  
ze ook op dat hij geen goede dagelijkse manager van 
het bedrijf is. En kostenbesparing is al helemaal niet 
zijn sterkste kant, zo lijkt het in de documentaire God 
is my dj uit 2006. Daarin is een vrij botte Stutterheim te 
zien die gebukt gaat onder de dood van zijn broer Miles 
(zie het kader op de volgende pagina) en alle zeilen bij 
moet zetten om zijn bedrijf te redden. Terwijl hij wordt 
gevolgd door camera’s, is ID&T technisch failliet door 
tegenvallende bezoekersaantallen, geldverslindende 
horecaprojecten (Mme. Jeanette, Bloomingdale en 
Cineac) en niet te vergeten ID&T Radio. De frequentie 
hiervoor wordt met veel bombarie binnengehaald,  
maar brengt het bedrijf aan de rand van de afgrond.  
In de documentaire stelt Stutterheims toenmalige  
zakenpartner Sander Groet (die later zijn aandelen 
terugverkoopt aan ID&T en voor zichzelf begint) voor 
zich voortaan alleen nog op het organiseren van fees-
ten te focussen. ‘Na twaalf jaar staat er nog steeds geen 
euro op de rekening, dus eigenlijk ben je failliet.’ Een 
pijnlijke ontslagronde volgt; de camera’s registreren  
een autoritaire Stutterheim die een groot deel van zijn 
personeel de zak geeft om de evenemententak te red-
den. Hoe anders is hij anno 2013, daags na Sensation, 
wanneer hij ons ontvangt op zijn kantoor. Hij draagt 
een linnen broek en teenslippers en oogt veel meer ont-
spannen. ‘Elke keer vraag ik me af wanneer ik het 
“gewoon” ga vinden, maar ook nu had ik weer een 
euforisch yeah-gevoel. Ik ben wel heel blij dat er geen 
enkel incident is geweest, en dat eigenlijk niemand het 
over Badr Hari had.’ En de ondernemer is naar eigen 
zeggen tot rust gekomen. ‘Normaal ben ik op maandag 
hartstikke brak. Nu voel ik me prima, omdat ik er dit 
jaar voor het eerst niet in ben opgegaan zoals een gast 
dat doet. Dit weekend spraken twee negentienjarige 
meisjes van Dance4Life mij met “u” aan, dan weet je dat 
je niet meer op de vloer van een discotheek thuishoort.’ 
Terugkijkend op de financieel lastige periode in 2006 
zegt hij: ‘Je moet ideeën zeker omzetten in daden. Maar 
de belangrijkste ondernemersles die ik heb geleerd, is 
dat je financiën op orde moeten zijn. Ze zeggen weleens 
dat een faillissement bij het ondernemerschap hoort. 
Nou, wij waren technisch failliet. Mijn vader is in die 
periode een financieel vangnet geweest. We hebben 

hem het overbruggingskrediet terugbetaald, maar dat is 
een stukje geluk dat je alle ondernemers gunt.’
En dat terwijl die penibele financiële situatie achteraf 
gezien helemaal niet nodig was geweest, vertelt hij. 
‘Toen ik met het radiostation begon, had ik een aan-
bieding van John de Mol liggen om partners te wor-
den. Maar ik had te veel jeugdige bravoure, vond dat  
ik het zelf beter wist. Nu is SlamFM van John de Mol 
en gaat het hartstikke goed, dus daar heb ik wel van 
geleerd.’ Keijer voegt eraan toe: ‘Uiteindelijk hebben we 
uit de dood van Miles en het radiodebacle meer kracht 

Michael Hekking (38) WerKt sinds 2007 bij ID&T StUDeerDe 
marketing, werd door de fusie met Q-dance partner iS brand manager 
Sensation International. ‘Wanneer een event als Sensation allang uitverkocht 
was en het team vond toch dat het nog niet goed genoeg was, werden alle 
reserves aangewend om het te perfectioneren’

kunnen halen. Je maakt met een vriendenploeg heel veel leuke dingen mee, maar we 
hebben ook een aantal grote tegenslagen gehad. We zijn er met vallen en opstaan 
samen doorheen gekomen.’ En, zo stelt Keijer, Stutterheim is niet de opvliegende 
leider die de buitenwereld te zien krijgt. ‘Een aantal scènes in God is my dj is dusdanig 
geknipt dat het de werkelijkheid echt niet weergeeft. Uiteindelijk is hij de grote baas, 
maar hij heeft ook een heel betrokken en bevlogen kant.’ Lisca Stutterheim: ‘Duncan 
is een deler. Hij heeft mij en anderen altijd veel vertrouwen en respect gegeven. Op 



een kleine drie maanden na de 
eerste Sensation in 2000 krijgt 
de vriendengroep van ID&T een 
enorme klap te verwerken als 
Miles Stutterheim (24) zijn 
Porsche tegen een boom crasht 
en overlijdt. Zijn begrafenis is 
volledig in het wit, met house-
muziek. Het is een periode 
waarin de vrienden niet weten 
of ID&T het gaat overleven. eric 
Keijer: ‘Het was verschrikkelijk. 
Wij waren in die tijd allemaal in 
de war, maar Duncan had echt 
een time-out nodig. Toen hij 

een jaar naar het buitenland 
vertrok om tot zichzelf te 
komen, twijfelden we allemaal 
of het nog wel goed zou komen 
met hem. en met het bedrijf.’ 
Bij de eerstvolgende Sensa-
tion, in 2001, is de dresscode 
wit, als eerbetoon aan Miles. 
Tot ieders grote verbazing 
houdt 99 procent van de  
bezoekers zich hieraan en is 
Sensation White geboren. op 
de website www.milesstutter-
heim.nl worden nog steeds 
berichten achtergelaten. 

Miles Stutterheim  
en Sensation White
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‘Op�zeker�moment�gaf�Duncan�
ons�ook�de�mogelijkheid�om��

aandelen�te�kopen.�Daardoor�
voel�ik�me�echt�een�gelijke’
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zeker moment kregen we ook de mogelijkheid om aan-
delen te kopen. Daardoor voel ik me echt een gelijke.’

DeMocrATISerInG
Dat Stutterheim nu zo relaxed is, komt ook doordat  
de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen is van 
Wouter Tavecchio, die liever niet meewerkt aan inter-
views. Volgens zijn naasten is hij daar te bescheiden 
voor. Wanneer ID&T in 2007 fuseert met Q-dance 
(onder andere bekend van festival Defqon.1 en feesten 
als Qlimax en In-Qontrol en op dat moment al voor 
vijftig procent eigendom van ID&T), trekt Stutterheim 
zich terug en geeft zichzelf een minderheidsbelang. 
Bewust, om het bedrijf verder te democratiseren en 
omdat hij meent meer tegenspraak nodig te hebben. 
Samen met Tavecchio kiest hij 22 personen van ID&T 
en Q-dance uit die zich kunnen inkopen, waarna  
ID&T verdergaat met 24 partners. ‘Het gaf een sfeer 
van verantwoordelijkheid; iedereen ging een stapje 
extra zetten. Veertig procent van de aandelen waren 
voor mij, Wouter had twintig procent, Wildrik 
Timmerman (mede-eigenaar Q-dance, red.) tien 
procent, Lisca vijf procent en de resterende 25 procent 
werd verdeeld onder de overige twintig partners.’

Tavecchio neemt het dagelijks management op zich, 
Stutterheim verhuist naar Australië om daar Sensation 
op te zetten. En om meer tijd door te brengen met zijn 
gezin. Hij ziet naar eigen zeggen alle speeltuinen van 
Sydney en vindt het heerlijk dat hij niet meer geleefd 
wordt. ‘Wouter is de eerste zakenpartner die ik heb 
gehad die ook op papier een partner is, met wie ik 
noodgedwongen samen beslissingen moet nemen. Hij is 
als een broer voor mij, waarschijnlijk ook omdat hij de 
beste vriend van Miles was. Hij is strategischer, rusti-
ger, beter met mensen. En hij schiet – want dat is echt 
een nadeel van mij – iets minder van links naar rechts. 
Samen zijn we heel sterk.’ Lisca voegt eraan toe: ‘Onder 
Wouters leiding heeft het bedrijf een professionalise-
ringsslag gemaakt. Hij is net zo’n visionair als Duncan, 
maar eveneens een waanzinnig goede manager met 
veel oog voor de mensen om zich heen. Voor mij vormt 
hij het hart van het bedrijf.’ De komst van Tavecchio 
zorgde ook voor een cultuuromslag, vertelt Hekking. 
‘We hadden toch een geschiedenis van een jeugdige, 
tegen de maatschappij aan schoppende groep, met 
thema’s als “Fuck it all. Release”. Terwijl dat natuurlijk 
eigenlijk een heel negatieve benadering is. Onder lei-
ding van Wouter werd het al gauw “Celebrate life”. En 
eigenlijk ging iedereen daar vrij snel in mee, ook omdat 
we allemaal ouder werden en kinderen kregen. Dan ga 
je toch meer nadenken over wat je wilt uitdragen.’ 
Vanaf 2007 zit ID&T financieel eindelijk weer in de lift. 
Sensation (de witte variant wordt de norm, vandaar dat 
de toevoeging ‘White’ komt te vervallen) wordt dan al 
in zes landen gehouden en verder uitgebreid. In 2009 
wordt er zelfs voor het eerst een miljoen dividend uit-

Eric Keijer (42) WerKt sinds 1992 bij ID&T StUDeerDe mbo reclame-
tekenen en ontwierp voor zijn praktijkvakken folders en T-shirts voor ID&T  
iS event director Sensation International. ‘Wanneer wij in het buitenland een 
Sensation organiseren, slaat de buitenlandse bezoeker eigenlijk vijftien jaar 
dance-evolutie over en klappen we iemand in één keer de toekomst in’
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naast de jaarlijkse veiling voor 
Dance4Life investeert ID&T al 
jaren in duurzaamheid. carlijn 
Lindemulder, die hiervoor 
overstapte van coolPolitics: 
‘We richten ons op talentont-
wikkeling, nature en verbon-
denheid. Zo werken we samen 
met de Arena om Sensation  
zo duurzaam mogelijk neer te 
zetten. en bezoekers kunnen 
bijvoorbeeld door het doen van 
vrijwilligerswerk een kaartje 
verdienen. De eerste keer 
kregen we kippenvel toen  
er tweehonderd jongeren 

kwamen om bomen met ons  
te planten.’ Zelf is Stutterheim 
bezig om met de Dienst Werk 
en Inkomen startende onder-
nemers te helpen. ‘Ik wilde er 
25 duizend euro in steken, 
maar de ideeën van de mensen 
met wie ik sprak waren zo leuk, 
dat het vijftigduizend euro 
werd. De politiek onderkent 
dat je met ondernemerschap 
jongeren aan het werk kunt 
krijgen. Ik hoop nu met twintig 
collega’s een fonds op te zetten 
om mensen met een opstart-
krediet te helpen.’

ID&T en de goede doelen

gekeerd. Keijer: ‘Ik had al aandelen ID&T en heb met de fusie bijgekocht. Meteen na 
de eerste dividenduitkering heb ik een horloge gekocht, zo van: nu is het echt, dit 
gaan ze me niet meer afnemen.’

‘De MAn VAn HonDerD MILjoen’
Maar na bijna twintig jaar pionieren zit uitrusten en continueren er niet in. Rond 
2011, twee decennia later dan Europa, gaat Amerika eindelijk overstag voor dance. 

de aandelen met daarin de Nederlandse tak en het 
creatieve gedeelte. Daarom is van een overname zeker 
geen sprake; het is een joint venture, aldus Stutterheim. 
‘We hebben vijftig procent in contanten genomen en 
vijftig procent in aandelen. En we kunnen nog steeds 
bepalen of een lampje groen of blauw hoort te zijn. Ik 
vraag me ook af waarom in de pers gesuggereerd wordt 
dat we hebben verkocht. De totaalwaardering van het 
bedrijf was honderd miljoen euro en daarvan hebben 

we driekwart verkocht en geruild voor aandelen SFX. 
En toch ben je ineens “de man van honderd miljoen”  
en zijn mensen verbaasd dat je nog niet bent gestopt 
met werken. Terwijl ik harder werk dan ooit.’ Dat geldt 
ook voor Keijer, die ‘bijna twee procent’ van de aan- 
delen had en miljonair werd van de deal: ‘Het is niet  
zo dat ik nooit meer hoef te werken. Mijn bijnaam is 
Mr. Sensation; ik ben nog lang niet klaar.’
Vraag Stutterheim waar de uitdagingen liggen en the 
sky is the limit. Zo wil ID&T de komende jaren nog een 
vaste show met Sensation in Las Vegas neerzetten en 
een eiland kopen en ombouwen tot exclusieve feest-
locatie. O ja, en Q-dance, Tomorrow World en Mystery-
land naar nog meer landen exporteren. Nederland moet 
daarin een incubatieland worden. Zo opent ID&T een 
campus aan de TU Delft, genaamd MysteryLab, om 
nieuwe technieken te ontwikkelen. Wat hier is getest, 
kan dan via SFX de wereld worden ingestuurd. Bij het 
ter perse gaan van deze Quote gaat SFX naar de beurs 
om geld voor de plannen op te halen. Stutterheim: ‘Het 
wordt geen aandeel waarop je dik dividend krijgt, het is 
puur verschaffing van kapitaal. Ik ben de helft van mijn 
tijd aan het meepraten met SFX over hoe de dancemarkt 
te veroveren. Leuk, want het is echt weer pionieren met 
een team van zeven mensen. Een paar jaar terug stond 
in de ID&T-bio Release (deel 1 uit 2004, deel 2 is in 
de maak, red.) wat ik zou doen wanneer de middelen  
onbeperkt waren. Het is heel gek dat dat nu uitkomt.’ 

‘�Natuurlijk�zijn�we�groot��
binnen�de�dancewereld,�
maar�we�zijn�nog�geen��
wereldmerk’

ID&T is op dat moment actief in 25 landen, maar de VS 
blijft de grote droom. Stutterheim vertrekt met zijn 
gezin naar New York om er Sensation op te zetten en 
gaat een samenwerking aan met SFX van de Ameri-
kaanse miljardair Robert F. Sillerman. Die raakt der-
mate onder de indruk van ID&T dat hij begin 2012 een 
overnamebod van honderd miljoen dollar neerlegt.  
Een bod dat Stutterheim en zijn partners vriendelijk  
afslaan, uit angst dat hun authenticiteit in het geding 
komt. Maar voorjaar 2013 besluiten ze alsnog voor  
75 miljoen euro driekwart van de aandelen van de 
hand te doen. Hekking: ‘We zagen dat het veroveren 
van het buitenland heel moeilijk ging worden. Natuur-
lijk zijn we groot binnen de dancewereld, maar we zijn 
nog geen wereldmerk. We zien in het buitenland veel 
jongens zoals wij: streetwise, danceliefhebber en ook 
specialist in hun vakgebied, of dat nu rechten, marke-
ting of logistiek is. Die worden door organisaties als 
Live Nation binnengehaald, die snel de dancemarkt 
willen veroveren. ID&T draaide altijd op eigen geld, 
maar met een kleine drie miljoen euro winst per jaar 
heeft de onderneming niet genoeg vet op de botten om 
uit te breiden. Een financiële injectie was noodzakelijk 
om de internationale expansie te faciliteren.’
Na lang onderhandelen kan er een deal worden gesloten 
met SFX. ID&T behoudt de resterende 25 procent van 
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