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FONK100
BESTE BUREAUS 2021
• Bureaus met open
oog voor mens, milieu en
maatschappij winnen terrein
• Revival van het full service bureau

ConceptD 7
SpatialLabs Edition
BRING YOUR CREATIONS
INTO THE NEXT DIMENSION
Up to 11th Gen Intel® Core™ i7 Processor1
NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 laptop GPU
SpatialLabs™ Technology for Unique Stereoscopic 3D Experience
PANTONE® Validated 4K UHD Display
1 – Speciﬁcations may vary depending on model and/or region.

Waarsch
het beste
van Nede
* Vrijwel zeker eigenlijk. Want eerlijk is eerlijk, als relaties
als Nespresso, Janssen-Cilag, Mexicano, Heyleys, FitForMe
en Janssen Biologics zó lovend over je zijn dan moet je haast
wel iets goed doen, toch? Daar kan geen ranking tegenop.
Nee, laten we elkaar geen mietjes noemen: we zijn trots - maar
bovenal enorm dankbaar voor deze prachtige feedback en op
de samenwerking met bovengenoemde en al onze andere relaties.
Maar, zoals het een waar podiummomentje betaamd, zou dit
natuurlijk niet mogelijk zijn zonder ons buitensporig talentvolle
team: de ongelofelijke superhelden van Weekend Creative Agency.

*
hijnlijk

e bureau
derland.
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Featured article
MIKE HENDRIXEN, VERTIGO 6:
‘Ons succes is echt toe te schrijven aan een teamprestatie en
aan onze klanten, die ons het budget geven en zeggen “kom
maar met iets vets”. Zonder dit team en deze klanten, waren die
cijfers er niet gekomen’
‘Our success is the result of our team effort and the customers we
work for. Because they give us the budget and say, "come up with
something sweet". Without this team and these clients, those
numbers would not have been there’
Start reading the full story on page 16
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Maak kennis met de bureauwereld van nù
Het is elk jaar weer een aanslag op ons uithoudingsvermogen: de FONK100. Dit
jaar gooiden we er nog een schepje op. Het aantal deelnemers aan het bureau
klanttevredenheidsonderzoek bereikte dit jaar wederom een alltime high, dus wie
weet, kunnen we in 2022 de lijst met de Bureaus met de Meest Tevreden
Opdrachtgevers (we publiceren alleen bureaus met een gemiddelde
tevredenheidsscore van 7 of hoger) uitbreiden naar 150 agencies!
Wie nu ter plekke wil weten wat de criteria zijn om een plek in de FONK100 te
veroveren: blader naar pagina 55, en dan weet je precies waaraan je als bureau
moet voldoen voor een plek op de coolste lijst van het jaar.
Afgezien van De Lijst, die begint op pagina 40, is deze uitgave ook het ‘voorportaal’
van de 27e editie van de jaaruitgave RED alert 2021 die over ruim een week van de
persen rolt en die het komend jaar weer de actuele vraagbaak zal zijn voor
marketeers en brandowners in heel Nederland. Brengt de FONK100 je een sneak
peek op de uitslagen van het bureau klanttevredenheidsonderzoek, in de
jaaruitgave zijn naast tal van bureaupresentaties, de uitslagen van het bureau
klanttevredenheidsonderzoek 2021 integraal te vinden (nog geen exemplaar
besteld? Doe dat dan snel in de webshop van FONK).

issn 1878-1578

missie van FONK
FONK schrijft voor allen werkzaam in
marketing, media, reclame en design. FONK
verrast, inspireert en motiveert. Wij stellen de
mens achter het zakelijk succes centraal.

Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door:

Ondertussen vind je in de FONK100 alvast de bureaus met de hoogste
klanttevredenheid op een rij. Daarnaast onder (heel veel) meer ook de topscorers
op het gebied van creativiteit, effectiviteit en de beste business accelerators per
categorie. Plus: turbotalks met een breed scala topspecialisten. Mijn advies: ga er
eens goed voor zitten en maak kennis met de bureauwereld van nù.
Nicolette Hulsebos
Get to know today's agencies - Every year, FONK100 is an assault on our endurance. This year,
we went one step further. The number of participants in the agency customer satisfaction
survey reached an all-time high again this year, so who knows, in 2022 we might be able to
expand the list of Agencies with the Best Satisfied Clients (we only publish agencies with an
average satisfaction score of 7 or higher) to 150 agencies!
Apart from The List, which starts on page 40, this issue is also the 'gateway' to the 27th edition
of the annual publication RED alert 2021, which rolls off the presses in just over a week's time
and which will once again be the topical source of information for marketers and brand
owners throughout the Netherlands in the coming year. The FONK100 gives a sneak peek at
the results of the agency customer satisfaction survey; in the annual edition, in addition to
numerous agency presentations, the results of the agency customer satisfaction survey 2021
can be found in full (if you have not yet ordered a copy, do so quickly in the FONK webshop).

www.fonkonline.nl
Follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin
& YouTube

Meanwhile, the FONK100 lists the agencies with the highest customer satisfaction. In addition,
you will also find the top scorers in the field of creativity, effectiveness, and the best business
accelerators per category. Plus: turbotalks with a wide range of top specialists. My advice: sit
down and get to know the agency world of today.
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Frank van Driel | The Art of Perception
Museum Slager in 's-Hertogenbosch presenteert
van 21 november 2021 tot en met 20 februari 2022
een tentoonstelling van kunstfotograaf Frank van
Driel. Met 'The Art of Perception' toont het
monumentale museum een selectie eigentijdse
stillevens en (naakt)portretten. Gelijktijdig lanceert
de beeldend kunstenaar een eerste fotoboek 'to be
frank'. De fotograaf refereert met zijn lichtgebruik
en symboliek aan de Hollandse en Vlaamse
meesterschilders uit de 17e eeuw. Hij fotografeert
alleen met natuurlijk licht en verbindt verleden,
heden en toekomst. In de serene en gelaagde
werken staat storytelling centraal.

Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch presents an
exhibition by Fine Art photographer Frank van Driel
from 21 November 2021 until 20 February 2022.
With 'The Art of Perception', the monumental
museum shows a selection of contemporary still
lifes and (nude) portraits. At the same time, the
visual artist is launching a first photo book 'to be
frank'. The photographer refers with his use of light
and symbolism to the Dutch and Flemish master
painters of the 17th century. He only shoots with
natural light and connects past, present and future.
Storytelling is central to the serene and layered
works.
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The Gallery Club presenteert 'The RoXY Archives'
Op 26 november verschijnt Het RoXY Archief, het
vijfde fotoboek van Cleo Campert, destijds
huisfotograaf van de Amsterdamse Club RoXY. Aan de
hand van 705 foto's vertelt het boek het verhaal van
de RoXY - van zijn hoogtijdagen tot het abrupte
einde. Het boek vertelt het verhaal van de nachtclub
en geeft een inkijk in de Amsterdamse housescene
van de jaren '80 en '90. De tentoonstelling is gratis te
bezoeken.
De foto's komen uit het archief van Campert, die zich
van 1989 tot 1999 meerdere nachten per week het
feestgedruis in de RoXY vastlegde. Van grootse live
performances tot over-the-top drag queen-shows:
niks was te gek voor de club. Onder leiding van dj's
Eddy De Clercq en Joost van Bellen groeide RoXY uit
tot een plek voor radicale zelfexpressie en werd het
een nationale hotspot voor housemuziek en een
wilde nachten. Na een verwoestende brand in 1999
sloot de RoXY zijn deuren.

The RoXY Archive, the fifth photo book by Cleo Campert,
who used to be the resident photographer of Amsterdam's
Club RoXY, will be published on 26 November. Based on 705
photos, the book tells the story of the RoXY - from its heyday
to its abrupt end. The book tells the story of the nightclub
and gives an insight into the Amsterdam house scene of the
80s and 90s. The exhibition is free to visit.
The photos come from the archives of Campert, who partied
at the RoXY several nights a week from 1989 to 1999. From
grand live performances to over-the-top drag queen shows:
nothing was too crazy for the club. Led by DJs Eddy De
Clercq and Joost van Bellen, RoXY grew into a place for
radical self-expression and became a national hotspot for
house music and wild nights. After a devastating fire in 1999,
RoXY closed its doors.
The book and the limited boxset are available for pre-order
starting today at www.hetroxyarchief.nl From November 26
the book will be for sale at various bookstores.
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Normaal doen
Jaimy Gail (1992) is autonoom fotograaf. In 2017
studeerde ze af aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag. Jaimy Gail maakt
vervreemdende portretten waarin de fotografe
stereotypes ter discussie stelt. In haar serie ‘Normaal
Doen’ verwerkt Jaimy Gail elementen uit de
hedendaagse beeldcultuur in klassieke portretten.
Naast deze serie toont Jaimy Gail tijdens een
expositie bij GoMulan Galley in Amsterdam haar serie
‘Vrouwzijn’. In deze serie draait zij de rollen om en
ontdoet zich van stereotypes over de vrouw. Door in
de foto’s te spelen met compositie en objecten
accentueert Jaimy Gail het vrouwelijk lichaam. Over
het werk van Jaimy Gail zijn publicaties verschenen in
onder andere Vice, Vogue Italia en Mister Motley. Zij
won in 2020 de Female in Focus award van het
British Journal Photography. Haar werk was te zien
op Unseen 2021.

Acting Normal - Jaimy Gail (1992) is an autonomous
photographer. In 2017 she graduated from the Royal Academy
of Art in The Hague. Jaimy Gail makes alienating portraits in
which the photographer questions stereotypes. In her series
'Normaal Doen' Jaimy Gail incorporates elements from
contemporary visual culture into classic portraits. In addition
to this series, Jaimy Gail will be showing her series
'Womanhood' during an exhibition at GoMulan Galley in
Amsterdam. In this series she turns the tables and discards
stereotypes about women. By playing with composition and
objects in the photographs, Jaimy Gail accentuates the female
body. Jaimy Gail's work has been featured in publications
including Vice, Vogue Italia and Mister Motley. She won the
Female in Focus award from the British Journal Photography
in 2020. Her work was shown at Unseen 2021.
Acting Normal is on view at GoMulan Gallery in Amsterdam
until December 5.
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GROOS!

*

*Rotterdams voor: apetrots.

Ja, natuurlijk waren we trots.
Een minuut of vijf.
En toen snel weer verder.
Mouwen opstropen en gerse dingen
doen voor onze opdrachtgevers.
Want die staan bij óns op één.

WWW.RAUWCC . N L
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Ann Demeulemeester in spotlight bij Pitti Immagine Uomo 101
Een speciaal evenement in Florence viert de stijl van
Ann Demeulemeester veertig jaar na haar eerste
stappen in de modewereld. Het in Antwerpen
opgerichte iconische merk zal de hoofdrol spelen
tijdens een speciaal evenement op woensdag 12
januari op het podium van het Stazione Leopolda in
Florence. ‘Wij hebben altijd van de stijl van Ann
Demeulemeester gehouden’, zegt Lapo Cianchi,
directeur communicatie en evenementen van Pitti
Immagine. ‘Zowel om haar non-conformistische
aanpak en haar vermogen om rustig maar
vastberaden een precieze plaats in te nemen in de
internationale scene, als om haar aanleg voor
vernieuwing, terwijl ze trouw blijft aan een
oorspronkelijke intuïtie. De nieuwe weg, in gang
gezet door een visionair ondernemer als Claudio
Antonioli, bouwt voort op haar idealen en visioe door
een dialoog aan te gaan met de oprichter en haar
normen.’

A special event in Florence will celebrate Ann
Demeulemeester's style forty years after her first steps in the
fashion world. The iconic brand, founded in Antwerp, will star
in a special event on Wednesday 12 January on the stage of
the Stazione Leopolda in Florence. 'We have always loved Ann
Demeulemeester's style,' says Lapo Cianchi, director of
communications and events at Pitti Immagine. 'Both for her
non-conformist approach and her ability to quietly but
resolutely take a precise place on the international scene, and
for her knack for innovation, while remaining true to an
original intuition. The new path, initiated by a visionary
entrepreneur like Claudio Antonioli, builds on her ideals and
visioe by entering into a dialogue with the founder and her
standards.'
Ann Demeulemeester
Pitti Immagine Uomo 101
Florence, Fortezza da Basso, 11-13 januari 2022
Foto: Patrick Robyn
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Teamwork brengt Vertigo 6 op polepositie in het
Bureau Klanttevredenheidsonderzoek 2021

‘Als je goed werk
levert, komt de
rest vanzelf’
for English, see page 22 >>

In 2018 won het Arnhemse Vertigo 6
het SAN New Kids on the Block Accent.
Het werd de kick-off van een lange reeks
nominaties en bekroningen in de jaren
daarna. Het nieuwste hoogtepunt is de
absolute nummer 1-score (9,83) in het Bureau
Klanttevredenheidsonderzoek 2021 en de
daaraan verbonden glansrijke positie in de
FONK100 Beste Bureaus 2021. Oprichter
Mike Hendrixen: ‘Alleen met de lange termijn
als vertrekpunt, kun je klanten blij maken,
creatiever werk leveren en vervolgens als
gevolg daarvan prijzen winnen.’
lees verder op pagina 18
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‘Zonder dit team en deze klanten, waren die
cijfers er niet gekomen’

vervolg van pagina 17

E

en zonnige vrijdagmiddag in Arnhem. Bij full
service agency Vertigo 6 trekt founder Mike
Hendrixen met een lach van oor tot oor zelf
de deur open. Gezien de reden van mijn
komst (de overall nummer-1 score van 9,83
in het Bureau Klanttevredenheidsonderzoek
2021) is het waarom van die lach niet zo moeilijk te
raden. Na een korte rondleiding over de verschillende
verdiepingen van het kantoor (‘het wordt bijna alweer
te klein’), strijken we neer in een lichte voorkamer
waar alle trofeeën die tot dusver zijn gewonnen, in de
vensterbanken staan te pronken. Een prominente plek
daarbij voor het SAN New Kids on the Block Accent

2017, dat volgens Hendrixen tot nu toe nog steeds als
de meest magische prijs voelt.
Mike Hendrixen: ‘Het voelt nog steeds een beetje
alsof het ons allemaal is overkomen. Nu ook weer
met een nominatie voor de FD Gazellen Award. We
voelen ons bijna opgelaten om het op LinkedIn te
zetten als we weer een prijs winnen. Maar we zijn
iedere keer nog net zo blij als de eerste keer. Bij de
Crossmedia Awards dachten dat we bijvoorbeeld dat
we nooit de Award voor het beste crossmedia-bureau
zouden kunnen winnen. Dat is tenslotte echt een prijs
voor de grote mediabureaus, dachten we.’
Maar het pakte dit jaar anders uit, want Vertigo 6

Tekst: Nicolette Hulsebos Fotografie: Pim Geerts bureaus 2021 nº 325

kaapte voor de neus van de mediabureaus de prijs
termijn als vertrekpunt, kun je klanten blij maken,
weg, terwijl media-inkoop niet dè, maar één van de
creatiever werk leveren en vervolgens als gevolg
diensten is die Vertigo 6 voor zijn opdrachtgevers in
daarvan prijzen winnen.’
huis heeft.
Hendrixen: ‘Gelukkig
barbapapa
‘Als je naar elkaar toegroeit,
hebben we nog steeds de
‘Onze kracht is dat we net
onbevangenheid van de
barbapapa zijn: we bewegen
kun je makkelijker eerlijk
beginjaren. Prijzen winnen:
mee met de klant. Als er
tegen elkaar zijn’
daar sturen we dus niet
behoefte is aan ons als
echt op, het is het gevolg
mediabureau, dan zijn we dat
van het werk dat we leveren. Wij zien impact maken,
mediabureau en even niet dat pr-bureau of dat
niet als iets van de korte termijn, maar juist als iets
reclamebureau. De unanieme 10 die we dit jaar van
van de lange termijn. Want alleen met de lange
onze opdrachtgevers hebben gekregen voor onze
lees verder op pagina 20
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vervolg van pagina 19

service & inzet in het Bureau Klanttevredenheeft het steeds over geslacht en over kleur, maar
heidsonderzoek typeert dat heel goed. De
bijna niemand kijkt naar de mogelijkheden die een
samenwerking voelt bij heel weinig klanten als een
stad of een provincie wat dat betreft heeft. Dat stoort
klant-leveranciersrelatie. Juist als je naar elkaar
mij dan wel eens, omdat ook dat met diversiteit te
toegroeit, kun je makkelijker eerlijk tegen elkaar zijn
maken heeft. In die optiek zijn wij superdivers; er
en blijven. Je kunt dan ook zeggen als je dingen echt
werken hier nu mensen uit het hele land.’
even anders ziet, zonder je zorgen te maken of dat de
relatie zou kunnen schaden.’
geen haast
Kun je iets meer vertellen over het vakinhoudelijke
De hoge klanttevredenheid in het bureau-onderzoek
groeiproces van jullie dienstverlening sinds de start
van 2021 weerspiegelt zich ook in het stabiele
van het bureau in 2016?
relatienetwerk van Vertigo 6, vertelt Mike. ‘We hebben
‘We profileerden ons in het begin vooral met PR en
maar heel weinig klanten die zijn weggegaan. De
minder met marketing. Maar onze filosofie is dat het
opdrachtgevers die zijn opgestapt, kun je op een paar
één niet zonder het andere kan, PR en marketing zijn
vingers tellen.’
geen aparte eilanden. Daarnaast hebben we het
Hoe zien jullie 2022 voor je? Wat staat op stapel om
domein gaming verbreed naar jongerenmarketing,
het tempo erin te houden?
omdat we zagen dat veel van onze opgedane ervaring
‘We kunnen het ons niet meer veroorloven om ‘het’
met jongeren ook prima voor andere markten
te laten gebeuren. Ergens is dat wel jammer. Voor
inzetbaar was. We profileren
mijn gevoel staan we met
ons met name sinds de
een team van 25 mensen op
winst bij SAN New Kids on
een kantelpunt. Het model
‘We worden wel eens gebeld.
the Block als fullservice
van van drie klanten erbij,
jongerenmarketingbureau.
drie collega’s erbij, werkt
En soms ben je dan getriggerd.
Die beslissing is hier intern
niet meer omdat we
Maar we hebben geen haast’
de meest strategische
daarvoor nu met te veel
discussie geweest die we tot
mensen zijn. We moeten dus
nu toe met elkaar hebben
in de basis een aantal zaken
gevoerd. Wat we voor klanten in de gaming-industrie
anders gaan aanpakken. Iedereen heeft hier altijd
kunnen, kunnen we ook voor opdrachtgevers als New
een directe klantrelatie gehad. Dat gaat nu wel een
Balance, was onze gedachte. Toen we begonnen te
uitdaging worden. We zien op dit moment drie
zeggen dat we een jongerenmarketingbureau zijn,
opties:
kwamen de opdrachtgevers daar ook echt op af.
Door zaken uit te spreken, gebeurt het ook echt. Dat
A. We blijven zoals we zijn en groeien niet door. Dat
is gewoon hoe het werkt. We voelen ons als een vis in
is een keuze. In dat geval houden we het team op
het water bij de jongerendoelgroepen. Daarbij komt
25/26 mensen.
dat er op dit moment heel weinig mensen in het vak
B. We groeien op eigen kracht door en bouwen een
zijn die echt kennis van zaken hebben, waar het om
tussenlaag in en/of starten een extra vestiging.
jongeren gaat.’
C. We sluiten ons aan bij een groep.
Met het succes, groeide ook het aantal werknemers
van Vertigo 6. Mike: ‘De vijf mannen waarmee we het
Op dit moment vinden we optie 1 en 3 het meest
bureau zijn gestart, zijn er allemaal nog steeds. Fijn is
aantrekkelijk en reëel. In beide opties houden we
het om te kunnen constateren dat met de groei, het
onze eigen identiteit. Met optie B val je naar ons
team de laatste tijd ook meer divers is geworden. Dat
gevoel een beetje tussen wal en schip; te groot voor
doen we overigens niet omdat het moet. Iedereen
het servet en te klein voor het tafellaken.’

Tekst: Nicolette Hulsebos Fotografie: Pim Geerts bureaus 2021 nº 325

marketing, pr en media voor jongeren blijft. Onze
focus daarbij op Twitch, TikTok en influencers blijven
we verder verdiepen: daarin lopen we echt voorop en
dat moet vooral zo blijven. Daarin blijven we dus
pionieren en dat houdt het werk spannend en
uitdagend. Wat dat betreft vind ik GoSpooky echt het
allervetste bureau van Nederland; wat die gasten aan
het doen zijn, is ongelooflijk. Tegen hun manier van
werken; daar kan ik echt tegenop kijken. Alles wat ze
doen is baanbrekend en vernieuwend.’

LEGO

Mike Hendrixen: ‘Voor de coole fast moving consumer brands van Unilever,
zou onze kennis heel goed tot zijn recht kunnen komen’

Worden jullie op dit moment al benaderd door
partijen om aan te haken?
‘Ja, we worden wel eens gebeld. En soms ben je dan
getriggerd (lachend). We vallen in ieder geval wel op
in de markt. Maar we hebben geen haast. Het moet
niet, het mag.
Dus voor volgend jaar is prio 1 voor ons intern de
zaken verder straktrekken en weer een volgende
professionaliseringsslag maken. De focus op

Hoe ziet jullie klantenpalet er op dit moment uit?
We zijn megablij met onze huidige opdrachtgevers,
omdat we de ruimte hebben om echt te kunnen
spelen en te vernieuwen. Afgelopen jaren zijn we
gaan werken voor Disney, UEFA en Logitech en in de
game-industrie werken we voor grote merken zoals
Electronic Arts en Koch Media. Daar zijn we heel trots
op. Maar een merk als LEGO, Just Eat Takeaway of
IKEA in ons portfolio, zouden we nu ook heel erg gaaf
vinden. Datzelfde geldt voor de coole fast moving
consumer brands van bijvoorbeeld Unilever. Ik denk
dat onze kennis juist daar heel goed tot zijn recht kan
komen.’
Overigens hebben we ons succes echt te danken aan
het team dat hier zit. Die 10 in het onderzoek voor
inzet is echt toe te schrijven aan een teamprestatie en
aan onze klanten, die ons het budget geven en
zeggen “kom maar met iets vets”. Zonder dit team en
deze klanten, waren die cijfers er niet gekomen.’
Maar ongetwijfeld speel jijzelf daar ook een rol in.
Wat is jouw persoonlijke toevoeging aan dit team?
‘Dat is de drive om het goed te willen doen. Ik kom
uit een ondernemersgezin. Mijn vader had een
schildersbedrijf en mijn moeder een verf- en
behangspeciaalzaak. Mijn vader zei altijd “als je goed
werk levert, komt de rest vanzelf. Dan gaan de
mensen over je praten.” Dat heb ik onbewust heel erg
tussen mijn oren geknoopt. Ik heb mijn ouders
meteen de uitslagen van het onderzoek geappt.
Goed doen en het beste willen voor je klanten. Dan
komt de rest vanzelf wel. Dat is echt waarom het
draait.’
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Teamwork puts Vertigo 6 in pole position in Agency Customer Satisfaction Survey 2021

‘If you do a good job,
the rest will come naturally’
In 2018, Arnhem-based Vertigo 6 won the SAN New Kids on the Block Accent. It became
the kick-off of a long series of nominations and awards in the following years. The latest
highlight is the absolute number 1 score (9.83) in the Agency Customer Satisfaction Survey
2021 and the associated glorious position in the FONK100 Best Agencies 2021. Founder Mike
Hendrixen: 'Only with the long term as a starting point, you can make clients happy, deliver
more creative work and subsequently win prizes.’

A sunny Friday afternoon in Arnhem. At full-service agency

barbapappa

Vertigo 6, founder Mike Hendrixen opens the door with a

‘Our strength is that we are like barbapapa: we move along

smile from ear to ear. Given the reason for my arrival (the

with the client. If there is a need for us as a media agency,

overall number 1 score of 9.83 in the Bureau Customer

then we are that media agency and not that PR agency or

Satisfaction Survey 2021), the purpose for that smile is not

that advertising agency. The unanimous 10 we received this

hard to guess. After a brief tour of the various floors of the

year from our clients for our service and commitment in the

office ('it's almost getting too small again'), we settle down in

Bureau Klanttevredenheidsonderzoek (Agency Client

a bright anteroom where all the trophies won so far are

Satisfaction Survey) typifies this very well. Very few clients

displayed on the windowsills. A prominent place in this

feel that cooperation is a customer-supplier relationship. It is

respect is reserved for the SAN New Kids on the Block

precisely when you grow closer together that it is easier to

Accent 2017, which Hendrixen says still feels like the most

be and remain honest with each other. You can then also say

magical prize to date.

if you really see things differently without worrying that it

Mike Hendrixen: 'It still feels a bit like it all happened to us.

might damage the relationship.’

Now again with a nomination for the FD Gazellen Award. We

Can you tell us a bit more about the professional growth

almost feel embarrassed to put it on LinkedIn when we win

process of your services since the start of the agency in

another award. But every time we are just as happy as the

2016?

first time. At the Crossmedia Awards we thought we would

'We profiled ourselves in the beginning mainly with PR and

never win the Award for the best cross media agency. That is

less with marketing. But our philosophy is that one cannot

really a prize for the big media agencies, we thought.

exist without the other, PR and marketing are not separate

But this year, things turned out differently, because Vertigo 6

islands. We also broadened the domain of gaming to youth

snatched the prize from under the noses of the media

marketing, because we saw that much of our gained

agencies, even though media procurement is not one of the

experience with young people was also perfectly usable for

services Vertigo 6 offers its clients.

other markets. Particularly since winning SAN New Kids on

Hendrixen: 'Fortunately, we still have the open-mindedness

the Block, we have profiled ourselves as a full-service youth

of the early years. Winning prizes: we don't really aim for

marketing agency. This decision has been the most strategic

that, it's the result of the work we deliver. We see making an

discussion we've had among ourselves to date. What we can

impact, not as something for the short term, but as

do for clients in the gaming industry, we can also do for

something for the long term. Because only with the long

clients like New Balance, was our thinking. When we started

term as a starting point can you make customers happy,

to say that we are a youth marketing agency, the clients

deliver more creative work and subsequently win prizes as a

came to us. By speaking out, things happen. That's just how

result.’

it works. We feel like a fish in the water with the youth target

Text: Nicolette Hulsebos agencies 2021 nº 325

'We get calls sometimes.
And sometimes you're triggered.
But we're in no hurry'

groups. In addition, there are currently very few people in the

Yes, we do get calls sometimes. And sometimes you're

profession who really know their stuff when it comes to

triggered (laughs). In any case, we do stand out in the

young people.’

market. But we are in no hurry. We don't have to, we can.

With its success, the number of Vertigo 6 employees also

So for next year our first priority is to tighten things up

grew. Mike: 'The five men we started the agency with are all

internally and make the next professional step. The focus on

still there. It's nice to be able to say that with the growth, the

marketing, PR and media for young people remains. We will

team has also become more diverse lately. We are not doing

continue to deepen our focus on Twitch, TikTok and

this because we must. Everyone keeps talking about gender

influencers: we are ahead in this, and we want to keep it that

and colour, but hardly anyone looks at the possibilities that a

way. So, we keep pioneering and that keeps the work exciting

city or a province has in that respect. That sometimes

and challenging. In that respect, I think GoSpooky is the

bothers me because that also has to do with diversity. From

hottest agency in the Netherlands; what those guys are doing

that point of view, we are super-diverse; we now have

is unbelievable. I can really look up to their way of working.

people working here from all over the country.’

Everything they do is groundbreaking and innovative.’

no hurry

LEGO

The high level of client satisfaction in the 2021 agency survey

What does your customer base currently look like?

is also reflected in Vertigo 6's stable relationship network,

‘We're extremely happy with our current clients because we

says Mike. 'We have very few clients who have left. You can

have the space to really play and innovate. In recent years we

count the clients who have left on a few fingers.'

have worked for Disney, UEFA and Logitech and in the games

How do you see 2022? What's in the pipeline to keep the

industry we work for big brands like Electronic Arts and Koch

momentum going?

Media. We are very proud of that. But we would also love to

‘We can no longer afford to let 'it' happen. In a way, that is a

have a brand like LEGO, Just Eat Takeaway or IKEA in our

pity. I feel that we are at a turning point with a team of 25

portfolio. The same goes for the cool fast moving consumer

people. The model of three additional customers and three

brands of, for example, Unilever. I think that our knowledge

additional colleagues no longer works, because there are

can be put to good use there.

now too many people. We therefore need to change the

By the way, we really owe our success to our team. That 10

basic approach to several things. Everyone here has always

in the survey for effort is the result of our team effort and the

had a direct relationship with the customer. That is going to

customers we work for. Because they give us the budget

be a challenge now. We are currently looking at three

and say, "come up with something sweet". Without this team

options:

and these clients, those numbers would not have been
there.'

A. We stay the way we are and don't grow. That's a choice.
In that case we keep the team at 25/26 people.

But undoubtedly you play a role in this as well. What is your
personal contribution to this team?

B. We continue to grow under our own steam, building in an

‘That's the drive to want to do it right. I come from a family

intermediate layer and/or starting an additional branch.

of entrepreneurs. My father had a painting business, and my

C. We'll join a group.

mother is a paint and wallpaper specialist. My father always
said "if you do a good job, the rest will follow. Then people

Now we find options 1 and 3 the most attractive and realistic.

will start talking about you." I unconsciously got that very

In both options we retain our own identity. We feel that

much between my ears. I immediately e-mailed my parents

option B is a bit of a bridge too far, too big for the napkin

the results of the survey. Do well and aim for the best for

and too small for the tablecloth.'

your customers. Then the rest will come naturally. That's

Are you currently being approached by parties to join?

really what it's all about.
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Opzet en rapportage bureau klanttevredenheidsonderzoek 2021

Revival van het
full service bureau
De meeste bureaus die zich jaarlijks voor het onderzoek aanmelden, doen
dit in de categorie full service of in de categorie digital. Deze verhouding is
ieder jaar een weerspiegeling van de vraag van marketingzijde. De relatief
jonge categorie Content Creatie bijvoorbeeld is ook een logisch gevolg van
de het groeiend aantal (jonge) bureaus dat zich hier helemaal op toelegt.
Een inventarisatie van de stand van zaken in 2021.
lees verder op pagina 26
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ertegenwoordigde in 2020 de categorie
digital de grootste groep bureaus, in
2021 zijn de groepen Digital en Full
Service met respectievelijk 35 om 36
bureaus weer in balans. Maar je kunt, met
de snelle groei van de Digital categorie in
de voorgaande jaren, ook stellen dat in
2021 de Full Service bureaus een revival beleven.
Tegelijkertijd is het begrip full service aan een
herijking toe nu specialisaties als digital, social en ook
content creatie steeds verder ingeburgerd raken èn
de claim full service (op het eigen vakgebied)
toepassen. Een full service social agency
bijvoorbeeld, is een social agency dat alle levels op
het gebied van social marketing en communicatie
beheerst. Ondanks de vervaging van de grenzen,
blijken in de dagelijkse praktijk blijken marketeers en
brandowners steeds beter hun weg in het
(gespecialiseerde) bureaulandschap te vinden en
weten ze steeds beter waar ze zich moeten melden
to get the job done.

Inzet & Service
Administratieve afhandeling
Nauwkeurigheid
Omgaan met briefings
Creativiteit
Effectiviteit
Functioneren als sparringpartner
Pro-activiteit
Functioneren als Business Accelerator
Tevredenheid in het algemeen

onderzoeksopzet en rapportage

8 Procent vertrekt bij huidige bureau

In het bureau klanttevredenheidsonderzoek wordt
onderscheid gemaakt in zeven specialisaties. Op deze
manier kunnen opdrachtgevers kennismaken met de
beste presterende bureaus binnen hun eigen
concurrentieveld en groottegroep. De specialisaties
waarin gerapporteerd wordt: Activatie, Business to
Business, Content Creation, Design, Digital, Full
Service en Media en Sonic Branding.
Het veldwerk van het bureau
klanttevredenheidsonderzoek 2021 is opnieuw
uitgevoerd door marktonderzoek Multiscope. De
deelnemende bureaus zijn behalve in acht
specialisaties ingedeeld in vier groottegroepen:

Hoe waarschijnlijk is het dat u in het komend jaar
zaken blijft doen met uw bureau? 		

groot:
middelgroot I:
middelgroot II:
klein:

> 50 werknemers
25 - 49 werknemers
10 -24 weknemers
< 10 werknemers

Het marktonderzoekbureau vraagt de opdrachtgevers
van de bureaus naar hun tevredenheid op dertien
onderwerpen. De tevredenheid wordt uitgedrukt in
een verbale schaal en vervolgens in schoolcijfers. De
resultaten over de dertien onderwerpen leiden tot
een berekend gemiddelde per bureau. Dit zijn de
dertien onderwerpen op de lat waartegen marketeers
en brandowners hun bureau afzetten:
Snelheid van werken
Relatiebeheer
Prijs-Prestatie

branche-gerelateerde conclusies
Naast bureau-specifieke vragen zijn in het onderzoek
ook een aantal vragen opgenomen die de branche als
geheel aangaan. Hoe lang blijft een opdrachtgever
nog bij zijn bureau? En wat is het belang van
brancheorganisaties bijvoorbeeld? Of: moeten
bureaus een geïntegreerd dienstenpakket kunnen
aanbieden of is dat niet (meer) van belang? We zetten
de belangrijkste branchegerelateerde conclusies van
2021 op een rij:

Waarschijnlijk			
Zeer waarschijnlijk		
Neutraal			
Onwaarschijnlijk		

42%
33%
17%
8%

Bureaus scoren met geïntegreerd dienstenpakket
Acht u uw bureau in staat een relevante bijdrage aan
een geïntegreerd communicatiepalet te leveren?
Ja				
Ja, maar is voor ons niet relevant
Weet ik niet			
Nee			

57%
23%
11%
10%

Kritische houding naar brancheverenigingen
Vindt u het gewenst of relevant dat uw bureau is
aangesloten bij één van de branche- of
vakorganisaties, zoals VIA, DDA of PMA?
Ja			
Nee			
Weet niet 		
Anders			

20%
41%
36%
3%

Een greep uit de (af en toe niet malse) opmerkingen
van de respondenten uit het Bureau
Klanttevredenheidsonderzoek 2021 over de actuele
functie van de brancheorganisaties:		

tekst: Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

• Dan zou de toegevoegde waarde me eerst echt
duidelijk moeten zijn
• Het is geen voorwaarde of selectie-eis voor ons
• Het is geen voorwaarde, maar een label helpt
soms wel
• Een lidmaatschap heeft niet veel impact
• Leuk zo’n lidmaatschap, maar het is geen must
• Lijkt wenselijk, maar ik heb er niet op gelet
voorafgaand aan de samenwerking
• Daar heb ik me nooit mee beziggehouden
• Het maakt niet uit. Ons bureau levert goed werk,
daar kijken wij naar!

Top 10 aanvullende voorwaarden voor een
succesvolle bureau-klantrelatie
Is er nog een andere belangrijke voorwaarde dan de
hiervoor genoemde voor een goede relatie met een
reclame-, media- of mediabureau? 		
Nee		
Ja, namelijk

63%
38%

Bij 38% van de respondenten is er naast de 13
voorwaarden van het Bureau
Klanttevredenheidsonderzoek, sprake van één of
meerdere aanvullende voorwaarden om te komen tot
een excellente bureau-klantrelatie. De Top 10 meest
genoteerde aanvullende voorwaarden:
Betrouwbaar zijn
Transparantie in de afspraken
Duidelijke communicatie
Het hebben van een persoonlijke klik
Innovatief zijn
Flexibiliteit
snel kunnen schakelen
een no nonsense attitude
Oplossingsgerichtheid: een plan te duur? Dan ruimte
voor een Plan B of Plan C.
Met de klant in bredere zin meedenken.

FONK100 & RED alert
In de FONK100 publiceren we naast de
bureaulijst met de 100 beste bureaus van
2021 een aantal high lights uit het
klanttevredenheidsonderzoek van 2021 op
de hiernavolgende pagina’s. De integrale en
dus complete resultaten van het
2021-onderzoek verschijnen, inclusief
bureaupresentaties, in december in hèt
bureau-naslagwerk van het jaar: RED alert
2021. Wil je een exemplaar van deze "bijbel"
van de Nederlandse bureauwereld in huis
hebben? Wees er dan snel bij, want tegen de
tijd dat hij van de persen rolt, is deze
jaaruitgave eigenlijk al uitverkocht. Het early
bird-tarief voor de 2021-editie is €47,50 (ex
BTW). Voor dit bedrag krijg je niet alleen de
uitgave in print, maar krijg je ook een jaar
lang toegang tot de digitale editie.

Hardware bureau klanttevredenheidsonderzoek 2021

Aantal bureaus met publicabele resultaten
(gemiddeld 7 of hoger): 97
Aantal aanmeldingen: 176
Hoogste score in het onderzoek: 9,83
Laagste score in het onderzoek: 5,46

Bestel hier de printen/of digitale uitgave
van het RED alert 2021
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Gut feeling?

No thanks,
we prefer science.

Data will dominate all industries
Data is becoming “the strategic advisor” for more and more brands.
But real growth happens when you combine it with top-notch creativity.
And we happen to be good at this. We helped companies like
Smint, National Geographic, IDH and DPG Media reach their growth ambitions.
Let’s think up big ideas and design data-driven growth strategies today.

dotcontrol.com

rockboost.com

text: Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

Revival of the full service agency

several questions that affect the sector as a whole. How long does a
client stay with his agency? And what is the importance of branch
organizations, for example? Or: should agencies offer an integrated

Most agencies that sign up for the survey each year do so in either in

package of services or is that no longer important? We summarize the

the full service or digital category. This ratio reflects the demand from

most important conclusions of 2021 for the sector as a whole:

the marketing side each year. The relatively young category Content
Creation, for example, is also a logical consequence of the growing

8 Percent leave their current agency

number of (young) agencies that are completely dedicated to this. An

How likely are you to continue doing business with your agency in the

inventory of the situation in 2021.

coming year?

In 2020, the Digital category represented the largest group of agencies;

Likely				

in 2021, the Digital and Full-service groups will be balanced again with

Very likely			

35 to 36 agencies respectively. But with the rapid growth of the Digital

Neutral			

category in the previous years in mind, you could also say that in 2021

Unlikely		

		

42%
33%
17%
8%

the Full-service agencies will experience a revival. At the same time, the
concept “full-service” is due for a re-evaluation as specializations such

Agencies score with integrated service package

as digital, social and content creation are becoming more and more

Do you consider your agency capable of making a relevant

established and the claim of full-service (in one's own field) is being

contribution to an integrated communication palette?

applied. A full-service social agency, for example, is a social agency
that manages all levels of social marketing and communication.

Yes			

Despite the blurring of boundaries of what full service stands for, in

Yes, but not relevant to us		

daily practice marketers and brand owners appear to be getting better

Do not know			

at finding their way in the (specialized) agency landscape and know

No				

57%
23%
11%
10%

better where to turn to get the job done that they have in mind.

Critical attitude towards trade associations
research design and reporting

Do you find it desirable or relevant that your agency is a member of one

the agency customer satisfaction survey, a distinction is made between

of the branch or professional organisations, such as VIA, DDA or PMA?

eight specializations. This way clients can get acquainted with the best
performing agencies within their own field of competition and size

Yes		

group. The specializations in which are reported: Activation, Business

No		

to Business, Content Creation, Design, Digital, Full Service and Media.

Don't Know

The fieldwork of the agency customer satisfaction survey 2021 was

Other		

20%
41%
36%
3%

again conducted by market research company Multiscope. In addition
to seven specializations, the participating agencies are divided into four
size groups:

Top 10 additional conditions for a successful agency-client
relationship
Is there any other important condition besides the ones mentioned

large: 		

> 50 employees

above for a good relationship with an advertising, media, or media

medium I:

25 - 49 employees

agency?		

medium II:

10 -24 employees

small 		

10 employees

No		
Yes, namely

63%
38%

The market research company asks the agency’s clients about their
satisfactionon thirteen subjects. The satisfaction is expressed in a verbal

For 38% of the respondents, in addition to the 13 conditions of the

scale and then in school grades. The results on the thirteen subjects

Agency Customer Satisfaction Survey, there are one or more additional

lead to a calculated average per agency. These are the thirteen topics

conditions to achieve an excellent bureau-client relationship. The

on the bar against which marketers and brand owners measure their

Top-10 most noted additional conditions:

agency:
Speed of work, Relationship management, Price/Performance, Effort &

Being reliable, Transparency in the agreements, Clear communication

Service, Administration Accuracy, Handling with briefings, Creativity,

Having a personal click, Being innovative, Flexibility, Being able to

Effectiveness, Functioning as a sparring partner, Pro-activeness,

switch quickly, A no-nonsense attitude, Solution-focused: a plan too

Functioning as a Business Accelerator, Overall satisfaction

expensive? Then make room for a Plan B or Plan C.
Thinking along with the customer in a broader sense.

industry-related conclusions
In addition to agency-specific questions, the survey also includes
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Sneak peek bureau klanttevredenheidsonderzoek 2021

Bureaus met een open
oog voor mens, milieu en
maatschappij winnen terrein
Bureaus worden activistischer en hebben een grotere focus op het belang dat hun werk
kan bewerkstelligen bij de mens, voor het milieu en in de maatschappij. Daarom ook
neemt het aantal bureaus met een missie in het onderzoek toe. Dept is inmiddels B-Corp,
maar ook bureaus als Gardeners en Calamity Jane bijvoorbeeld horen thuis in het groeiend
aantal purpose driven agencies. Hun aantal zal naar verwachting de komende jaren alleen
maar toenemen. Maar laten we beginnen met de jaarlijkse sneak peek op de resultaten
van het 27e Bureau Klanttevredenheidsonderzoek, waarvan de integrale resultaten in
december in de jaaruitgave RED alert 2021 zullen verschijnen.
for English, see page 34 >>

Het veldwerk voor de 2e editie van het Bureau
Klanttevredenheidsonderzoek telde 176 deelnemers. Als
hun aantal blijft toenemen, zullen we in 2022 wellicht
besluiten tot een FONK150.
In de FONK100 publiceren we alleen bureaus met een
gemiddelde klanttevredenheid van 7,00 of hoger en het
onderzoek is niet alléén bepalend voor opname in de
FONK100, maar het is wel een van de belangrijkste
drivers. Daarom dus ook dit jaar in de FONK100 niet
alleen De Lijst Beste Bureaus van het Jaar, maar ook een
sneak peek op de onderzoeksresultaten van 2021.
Voor het complete lijstje spelregels voor opname in de
FONK100 ga je naar pagina 55.
De publicatie van de integrale uitslagen van het
onderzoek zijn in december voorbehouden aan de
jaaruitgave RED alert 2021, die het komend jaar
handvatten zal bieden aan marketeers en brandowners
die op de hoogte willen zijn van het beste wat de
Nederlandse bureauwereld te bieden heeft. Marketeers
die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, kunnen
de uitgave bestellen in de webshop van FONK. Bij
adverteerders die aan het veldwerk van het onderzoek
hebben meegewerkt, ontvangen de 196 pagina’s tellende
uitgave als digitale editie in hun mailbox.

Recap 2021
Voor mensen met haast en die in december niet met de
vinger langs àlle lijstjes en kolommen van het RED alert
2021 willen gaan, zetten we een aantal van de meest in
het oog springende resultaten en opmerkelijke
ontwikkelingen, nieuwkomers, stayers en topscorers
van 2021 op een rij. Om te beginnen een aantal
relevante snackable bits & pieces van de bureauwereld
van 2021 in cijfers:

hoogst gemiddeld resultaat
> Het hoogst gemiddeld resultaat in het onderzoek van
dit jaar is 9,83 en komt op het conto van jongeren
markerketingbureau Vertigo 6.
Lees het interview met Vertigo 6 voorman Mike
Hendrixen vanaf pagina 16.
> Het hoogste gemiddelde resultaat is dit jaar is 0,22
punt hoger dan in 2020.
> Wat bovendien opvalt is dat het aantal digital agencies
en full service bureaus in 2021 weer in balans is. In
2020 hadden de digital agencies de overhand. De
bureaucategorie Sonic Branding is vanaf dit jaar nieuw
in het onderzoek
lees verder op pagina 32
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snelste stijger
Snelste stijger bij de grote bureaus is Move4Mobile
(9,23). Dit resultaat brengt het bureau in één klap op de
nummer-1 positie bij de digital bureaus.
Leest de turbotalk met Lotte Nijland en Matthijs Klaver
van Move4Mobile vanaf pagina 67.

Top 5 Content Creation
Content Creatie is een specialisatie die de aandacht van
de opdrachtgever heeft. De Top 5 in deze groep wordt
gevormd door Hammerfest (9,10), GIG creative film
productie (9,88), Popcorn Stories (8,85), Somention
(8,74) en Awesome Originals (8,52)
Lees de turbotalks met Hammerfest, GIG creative film
productie, Popcorn Stories en Somention vanaf pagina
66, 65, 71, 74.

middelgrote bureaus vertegenwoordigen
grootste groep
Niet de groep kleine bureaus vormen de grootste groep
in het 2021-onderzoek, het zijn dit jaar voor het eerste
de middelgrote bureaus die wat aantal betreft de
grootste groep vertegenwoordigen (middelgroot 1 en 2
samen 67 bureaus). We noemen hier Gracious (9,54),
DoubleSmart (9,49), Team Nijhuis (9,31), Sens Online
Solutions en Gravity (9,02) in de groep middelgroot 1 en
topscorers Vertigo 6,(9,3) Boom (9,75), Weekend (9,46),
NeoSEM (9,45), Stimmt Digital (9,37) en Studio Piraat
(9,03) in de groep middelgroot 2.
Lees de powertalks met Boom, DoubleSmart, NeoSEM,
Sens Online Solutions Studio Piraat en Weekend vanaf
pagina 61, 62, 69, 73, 75, 78.

Appels en peren vergelijken
Grote bureaus scoren hoger
De grote bureaus hebben traditiegetrouw iets lagere
scores in het onderzoek dan de middelgrote en kleine(re)
bureaus. Dit dient echter wel in het juiste perspectief
geplaatst te worden. De opdrachtgevers van deze
bureaus zijn vaak grote en internationale bedrijven waar
een kritische houding naar de bureaus waarmee gewerkt
wordt, eerder regel dan uitzondering is. Aan de andere
kant zien we ook een kentering, want er zijn in 2021 wel
degelijk negen s gescoord. De Top 3 van de Grote
Bureaus wordt dit jaar gevormd door: Fightclub (9,31),
Move4Mobile (9,23), Somention (8,74) en SWIS (8,74).
Lees de powertalks met Fightcub, Move4Mobile,
Somention en SWIS vanaf pagina 63, 67, 74, 77.

Hoewel een ranglijst van hoog naar laag van alle bureaus
bij elkaar appels met peren vergelijken is (want van groot
naar klein en acht specialisaties door elkaar), wordt er
tòch ieder jaar naar gevraagd. We presenteren hier dus
ook dit jaar weer op veler verzoek de bureaus met een
gemiddelde hoger dan 8,5. In de FONK100-lijst (vanaf
pagina 39) zijn alle bureaus opgenomen met een
gemiddelde van 7 of hoger. De integrale publicabele
resultaten (gemiddelden van 7 of hoger) vind je in
december in de jaaruitgave RED alert 2021.

Gemiddeld resultaat van 8,5 en hoger
1. Vertigo 6

9,83

20. Joe Public

9,05

39. Today

8,76

2. Boom

9,75

21. Wunder

9,04

40. AMP Amsterdam

8,75

3. Bureau Basket

9,64

22. Studio Piraat

9,03

41. Megawatt Digital

8,75

4. Gracious

9,54

23. Gravity

9,02

42. Somention

8,74

5. DoubleSmart

9,49

24. Brandfirm

9,01

43. SWIS

8,74

6. Weekend

9,45

25. Megawatt Fieldmarketing

9,00

44. Pink Marketing

8,72

7. NeoSEM

9,45

26. Vandenbusken

9,00

45. eResults

8,68

8. Activation Heroes

9,45

27. Komma

8,99

46. Pünktlich

8,63

9. Stimmt

9,37

28. FX Agency

8,98

47. Scripta

8,63

10. Fightclub

9,31

29. Kaliber Interactive

8,98

48. Toon

8,62

11. Team Nijhuis

9,31

30. CHUNK

8,91

49. 2Bfound

8,58

12. TRGR

9,27

31. GiG creative film prod.

8,88

50. Fingerspitz

8,56

13. Move4Mobile

9,23

32. Interly

8,88

51. RauwCC

8,56

14. Revitalize

9,22

33. MR.BRAND

8,87

52. Awesome Originals

8,52

15. Hammerfest

9,10

34. Popcorn Stories

8,85

53. Crossmarks

8,52

16. Forty

9,08

35. Bolden

8,85

54. Maatwerk Online

8,51

17. Sinc Agency

9,07

36. Suite Seven

8,83

55. Buro voor de boeg

8,51

18. SenS Online Solutions

9,06

37. STROOM

8,81

56. Finally an Agency

8,51

19. Gardeners

9,06

38. IN10

8,80

57. Enrise

8,51

tekst: Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

SCOREN OP KERNKWALITEITEN

Welke bureaus zijn het meest creatief, welke zijn het meest
effectief en wie zijn de beste business accelerators? Maak
kennis met de bureaus die volgens de 27e editie van het
bureau klanttevreden-heidsonderzoek van FONK ieder in hun
eigen groottegroep op deze drie ‘kernkwaliteiten’ de hoogste
klanttevredenheid van 2021 achter hun naam mogen schrijven:

Klein 		
Activation Heroes
Activatie
Bureau Basket
Activatie
Revitalize
Design
Megawatt Digital
Digital
Wunder
Design
Popcorn Stories
Content Creation

9,50
9,45
9,22
9,00
9,00
8,86

Beste business accelerators Top 5
Meest creatief Top 5

Groot		
Fightclub
Full service
Move4Mobile
Digital
Somention
Content Creation
SWIS
Full service
NOBEARS
Full service
		
Middelgroot 1		
Gracious
Full service
FX Agency
Digital
DoubleSmart
Digital
IN10
Design
Gravity
Digital
Kaliber Interactive
Digital
Team Nijhuis
Digital
		
Middelgroot 2		
Vertigo 6
Full service
Boom
Business to business
Komma
Full service
Joe Public
Full service
Today
Design
		
Klein 		
Bureau Basket
Activatie
Popcorn Stories
Content Creation
Bolden
Design
Revitalize
Design
Wunder
Design
Interly
Digital

9,57
9,50
9,00
8,80
8,71

9,75
9,40
9,33
9,33
9,14
9,14
9,06

9,76
9,73
9,71
9,60
9,57

9,45
9,43
9,33
9,33
9,30
9,25

Meest effectief Top 5

Groot		
Fightclub
Full service
Move4Mobile
Digital
SWIS
Full service
Somention
Content Creation
Enrise
Digital
		
Middelgroot 1		
DoubleSmart
Digital
Gracious
Full service
Team Nijhuis
Digital
FX Agency
Digital
Gravity
Digital
Kaliber Interactive
Digital
		
Middelgroot 2		
Boom
Business to business
Vertigo 6
Full service
NeoSEM
Digital
Weekend
Full service
Sinc Agency
Full service
Joe Public
Full service
Studio Piraat
Design

9,43
9,00
8,90
8,75
8,50

9,50
9,50
9,44
9,20
9,14
9,14

9,90
9,88
9,50
9,50
9,43
9,40
9,40

Groot
Fightclub
Full service
Move4Mobile
Digital
De nieuwe zaak
Full service
SWIS
Full service
NOBEARS
Full service
		
Middelgroot 1		
DoubleSmart
Digital
Gracious
Full service
Team Nijhuis
Digital
Kaliber Interactive
Digital
Gravity
Digital
SenS Online Solutions
Full service
		
Middelgroot 2		
Vertigo 6
Full service
Boom
Business to business
Weekend
Full service
NeoSEM
Digital
Stuurlui
Design
TRGR
Digital
		
Klein 		
Bureau Basket
Activatie
Activation Heroes
Activatie
Revitalize
Design
Wunder
Design
Forty
Digital
Interly
Digital
Megawatt Digital
Digital

Groot
Middelgroot 1
Middelgroot 2
Klein

9,43
9,00
8,71
8,50
8,43

9,50
9,50
9,25
9,14
9,00
8,90

9,82
9,80
9,50
9,43
9,33
9,25

9,45
9,17
8,89
8,70
8,50
8,50
8,50

50 werknemers of meer
25-49 werknemers
10-24 werknemers
10 werknemers of minder

FONK100
Op de hiernavolgende pagina’s hebben we de
resultaten van het onderzoek 2021 mede als
referentiekader gebruikt voor het samenstellen
van de FONK100 2021. Ga voor de Lijst Beste
Bureaus van Nederland naar pagina 39 >>
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Sneak peek agency customer satisfaction survey 2021

Agencies with an open eye
for people, environment and
society are gaining ground
Agencies are becoming more activist and have a greater focus on the importance that their
work can have on people, the environment and society. Therefore, the number of agencies
with a mission is increasing. Dept has become B-Corp, but agencies like Gardeners and
Calamity Jane for example also belong in the number of purpose driven agencies. Their
number is expected to only increase in the coming years. But let's start with the annual
sneak peek at the results of the Agency Customer Satisfaction Survey, the full results of
which will appear in December in the annual issue of RED alert 2021.

Fieldwork for this edition of the Bureau Customer

top scorers of 2021. To start, some relevant snackable bits &

Satisfaction Survey had 176 participants. If their number

pieces of the agency world of 2021 in numbers:

continues to grow, we may decide to have a FONK150 in
2022. In the FONK100 we only publish agencies with an

highest average result

average customer satisfaction of 7.00 or higher and the

> The highest average result in this year's survey is 9.83 and is

survey is not the only determining factor for inclusion in the

attributed to youth market measurement agency Vertigo 6.

FONK100, but it is one of the most important drivers. That is

R
 ead the interview with Vertigo 6 foreman Mike Hendrixen

why this year's FONK100 not only includes The List of Best

starting on page 16.

Agencies of the Year, but also a sneak peek at the research
results for 2021.

> The best average result this year is 0.22 points higher than
in 2020.

The publication of the full results of the research will be
reserved for the annual publication RED alert 2021, which

> What's also notable is that the number of digital agencies

will provide guidance to marketers and brand owners who

and full-service agencies is back in balance in 2021. In

want to be up to date with the best the Dutch agency world

2020, digital agencies had the upper hand. The agency

has to offer. Marketers who did not participate in the

category Sonic Branding is new in the survey as of this year

research can order the publication in the webshop of FONK.
Advertisers who participated in the fieldwork of the research,

fastest climber

will receive the 196 page publication as a digital edition in

The fastest climber among the large agencies is

their mailbox.

Move4Mobile (9.23). This result brings the agency to the
number one position among digital agencies.

recap 2021

Read the turbotalk with Lotte Nijland and Matthijs Klaver of

For those in a hurry and who don't want to run their fingers

Move4Mobile from page 67.

down all the lists and columns of the RED alert 2021
in December, we're listing some of the most eye-catching

Top 5 Content Creation

results and notable developments, newcomers, stayers and

Content Creation is a specialization that has the attention of

Text: Nicolette Hulsebos agencies 2021 nº 325
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the client. The Top 5 in this group is formed by Hammerfest

Read the powertalks with Fightcub, Move4Mobile, Somention

(9.10), GIG creative film production (9.88), Popcorn Stories

and SWIS from page 63, 67, 74, 77.

(8.85), Somention (8.74) and Awesome Originals (8.52).
Read the turbotalks with Hammerfest, GIG creative film

medium-sized agencies represent largest group

production, Popcorn Stories and Somention starting on page

It is not the group of small agencies that form the largest

66, 65, 67, 71, 74.

group in the 2021 study, this year for the first time it is the
mid-size agencies that represent the largest group in terms

Large agencies score higher

of numbers (mid-size 1 and 2 together 67 agencies). We'd

Traditionally, large consultancies have scored slightly lower

like to mention Gracious (9,54), DoubleSmart (9,49), Team

than medium-sized and small consultancies. However, this

Nijhuis (9,31), Sens Online Solutions and Gravity (9,02) in

should be put into perspective. The clients of these agencies

medium-sized 1 and top scorers Vertigo 6,(9,3) Boom (9,75),

are often large and international companies where a critical

Weekend (9,46), NeoSEM (9,45), Stimmt Digital (9,37) and

attitude towards the agencies they work with is the rule

Studio Piraat (9,03) in medium-sized 2.

rather than the exception. On the other hand, we also see a
turnaround, because in 2021 there are indeed nine s scored.

Read the power talks with Boom, DoubleSmart, NeoSEM,

The Top 3 of Large Agencies this year is formed by: Fightclub

Sens Online Solutions Studio Pirate and Weekend starting on

(9.31), Move4Mobile (9.23), Somention (8.74) and SWIS (8.74).

page 61, 62, 69, 73, 75, 78.

Average results of 8,5 and higher

1. Vertigo 6

9,83

20. Joe Public

9,05

39. Today

8,76

2. Boom

9,75

21. Wunder

9,04

40. AMP Amsterdam

8,75

3. Bureau Basket

9,64

22. Studio Piraat

9,03

41. Megawatt Digital

8,75

4. Gracious

9,54

23. Gravity

9,02

42. Somention

8,74

5. DoubleSmart

9,49

24. Brandfirm

9,01

43. SWIS

8,74

6. Weekend

9,45

25. Megawatt Fieldmarketing

9,00

44. Pink Marketing

8,72

7. NeoSEM

9,45

26. Vandenbusken

9,00

45. eResults

8,68

8. Activation Heroes

9,45

27. Komma

8,99

46. Pünktlich

8,63

9. Stimmt

9,37

28. FX Agency

8,98

47. Scripta

8,63

10. Fightclub

9,31

29. Kaliber Interactive

8,98

48. Toon

8,62

11. Team Nijhuis

9,31

30. CHUNK

8,91

49. 2Bfound

8,58

12. TRGR

9,27

31. GiG creative film prod.

8,88

50. Fingerspitz

8,56

13. Move4Mobile

9,23

32. Interly

8,88

51. RauwCC

8,56

14. Revitalize

9,22

33. MR.BRAND

8,87

52. Awesome Originals

8,52

15. Hammerfest

9,10

34. Popcorn Stories

8,85

53. Crossmarks

8,52

16. Forty

9,08

35. Bolden

8,85

54. Maatwerk Online

8,51

17. Sinc Agency

9,07

36. Suite Seven

8,83

55. Buro voor de boeg

8,51

18. SenS Online Solutions

9,06

37. STROOM

8,81

56. Finally an Agency

8,51

19. Gardeners

9,06

38. IN10

8,80

57. Enrise

8,51

LEUK IS
HET BEGIN
VAN GOED
Samenwerken maakt alles leuker. En als je plezier hebt in
wat je doet, ontstaat het beste werk. Daarom brengen we
op elk project de juiste mensen vanuit relevante disciplines
bij elkaar. Zo komen we samen tot de meest creatieve en
innovatieve ideeën.

guc.nl
DE CA
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AI AI
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* dit jaar in de categorie grote bureaus

WE WILLEN NIET
OPSCHEPPEN MAAR
WIJ KUNNEN HET VIJF KEER
ACHTER ELKAAR*
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Dit zijn de 100 bureaus met de meest
tevreden opdrachtgevers van Nederland
Impact maken? De bureaus van de FONK100 2021 bieden soelaas

De FONK100 is niet zomaar een lijst. In de bureauwereld
is dit de Lijst der Lijsten, omdat die is samengesteld op
basis van klanttevredenheid. In de FONK100 vind je de
100 bureaus met de meest tevreden opdrachtgevers
van Nederland. Geen nummer 1 of nummer 100, maar
heel simpel alle 100 het best in wat ze doen.
De FONK100 is samengesteld op basis van een
uitgebalanceerde mix van factoren. Aan de basis staat
het bureau klanttevredenheidsonderzoek dat
marktonderzoekbureau Multiscope jaarlijks in opdracht
van FONK uitvoert. Daarnaast zijn onder meer een
aantoonbare wil tot vernieuwing, een klantenlijst die
ertoe doet, zichtbaar ondernemerschap en een

positieve aanwezigheid in de media medebepalend voor
een plek op onze Lijst der Lijsten.
Op de volgende pagina’s presenteren de bureaus zich
die het best aan deze criteria voldoen, met korte
statements en filmpjes – bekijk ze allemaal in de digitale
editie – en op alfabetische volgorde. Dit jaar staan in de
statements het veelgehoorde ‘impact maken’ centraal.
Want ieder bureau in Nederland heeft wel een mission
statement op de website staan, maar vrijwel niemand
zegt daarin iets over de impact die het met hun team en
hun werk wil maken. Juist daarom vroeg de redactie
aan de FONK100 bureaus hierover een kernachtige
uitspraak te delen die tot de verbeelding spreekt.
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De wereld mooier maken is onze drijfveer bij wat we bij 2 Basics
doen. Samen met onze mensen, onze merken en de
maatschappij. Om de gezondste jeugd te krijgen, te strijden
tegen ontbossing of jongeren meer aan het lezen te krijgen.
Onze teameffort is pas geslaagd als we deze impact maken!

Executie staat bij ons altijd op de eerste plek. Voor de meest
effectieve aanpak begint dit al in de conceptfase. Juist op creatie
kunnen wij daarom effectief het verschil maken! Activation
Heroes bel je voor creatie en realisatie.

Wij lanceren binnenkort onze gloednieuwe identiteit, vanuit die
identiteit willen we nóg nauwer samenwerken met ambitieuze
marketeers die online willen groeien. Zo zorgen wij voor
maximale betrokkenheid, gedeelde ambities, en resultaten die
sky-high gaan. Wij zijn de online marketing vakidioten van TO BE
FOUND, en jouw resultaat is onze kracht.

Amp.Amsterdam heeft al sinds onze oprichting de visie dat elk
merk muziek en geluid als een integrale component moet zien
van de eigen merkstrategie en identiteit. Muziek geeft merken
een hartslag en daarmee persoonlijkheid en emotionele
verbinding. De enige manier om werkelijk impact te maken bij de
consument.

Het team van Accent Interactive wil impact maken door
opdrachtgevers de aandacht te geven die ze verdienen. Het is
een echte samenwerking, waarin wij als partners optrekken en
streven naar de beste resultaten - en het liefst net iets meer. Het
succes van onze klanten is ook ons succes.

Wij vertellen echte verhalen van echte mensen. Onze inhoudelijke
video-formats zetten de kijker op de eerste plaats. Geen branded
content om te verkopen, wel om te informeren en te amuseren.
Hierdoor helpen wij ook komend jaar onze klanten om echte
impact te maken én engagement te creëren bij hun doelgroep.

Creativiteit, optimisme en lef zijn de ‘superpowers’ voor de
wereld van morgen. Daarmee zorgen wij voor beter werk, blijere
klanten en maken we het dagelijks leven van consumenten net
een stukje beter en mooier. Fearlessly Forward.

Samen met ambitieuze merken ontwikkelen wij digitale
producten die hun klanten blij maken en hun business laten
groeien. Onze teams werken nauw samen met onze klanten aan
rock-solid oplossingen voor web en mobile. Vanuit onze factory
in Rotterdam zijn zij continu betrokken en bieden high-end
support, groei en innovatie.

tekst : Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

Wij geloven dat een social mindset dé brandstof is voor merken
van de toekomst. Waarom? Omdat dit de merken zijn die een
lange termijn positie weten te realiseren in een wereld die steeds
vaker draait om kort, korter, kortst. Echte impact op merk, daar
gaan we voor.

Wij vertalen innovaties door naar vooruitgang voor onze klanten
en creëren een plek waar onze collega’s zich waardevol kunnen
ontwikkelen. Door elkaar continu uit te dagen, te blijven
innoveren en samen het avontuur aan te gaan, maken we
positieve impact op merken, retailers en de wereld om ons heen.

Als branding en digital design studio benaderen we ons werk
zonder teveel ego en combineren we onze expertise echt met
die van onze klanten. Creatief en pragmatisch brengen we
hiermee perfecte balans tussen strategie, beleving en conversie.
Op deze manier werken aan gezamenlijk succes, brengt áltijd
positieve impact.

Met onze methodiek ‘Deep Purpose’ helpen we organisaties om
purpose drive te communiceren en te handelen. Dus geen verzonnen
marketingverhaal meer. Nee, wij maken impact door een diepe
verankering in de organisatie voor elkaar te krijgen. Op álle niveaus:
strategisch, tactisch en operationeel. Zodat iedereen energie krijgt
van bedrijfsmatige, maatschappelijk én ecologische winst!

Groningse nuchterheid gecombineerd met Westerse ambities

Bij Brandfirm geloven we dat medewerkerstevredenheid en de
kwaliteit van klantrelaties ons beter helpen groeien. Door een
vriendschappelijke relatie met elkaar én onze klanten aan te
gaan, creëren we de benodigde vrijheid om het allerbeste werk
te leveren dat klanten pas echt helpt om verder te komen. En
daar groeien we zelf ook van.

Voor 2022 voorspellen wij alle ruimte voor een creatieve
explosie, als tegenreactie van het zoeken naar zekerheden van
afgelopen jaar. Bij Brum hebben wij de basis voor creativiteit
gelegd door onze talenten de ruimte te geven. Door inclusiviteit
vullen we elkaar aan en dagen we elkaar uit. Deze impact zal je
gaan zien!

BUCK is sinds 2004 een wereldwijd operend agency, waar
getalenteerde dromers, makers en doeners in een
samenwerkingsgerichte, ego-vrije cultuur samenwerken. In onze
kern zijn we er om creatieve mogelijkheden te vinden in iedere
uitdaging die uiteindelijk buitengewoon werk voor onze
opdrachtgevers opleveren. BUCK Amsterdam wordt sinds in maart
2021 geleid door Vincent Lammers

41

42

powered by
ConceptD

Komend jaar vind je ons nog steeds in het werkveld van creatie,
activatie en data-optimalisatie… Maar zullen we ook met een
innovatieve media-tak op de markt komen om potentiële
shoppers nog beter te kunnen traceren, activeren en
converteren!

We zijn graag van betekenis voor mensen, merken en plekken.
Een warm hart voor ambitieuze oplossingen. Een warm bad van
creativiteit. Een betrokken en betrouwbare partner voor online en
offline succes.

De reclamewereld is een witte mannenwereld. Calamity Jane
maakt impact met werk vanuit female gaze. Dat is hard nodig.
Want vrouwen áchter de schermen zorgen voor een nonstereotieper beeld van vrouwen óp de schermen. Zo helpt
Calamity Jane merken om een vrouwbeeld neer te zetten dat
inspireert en empowert.

Impact maak je door vanuit je hart te werken. Hoe meer passie
voor het merk, hoe groter de impact. Alles draait om emotie.

Steeds meer retailers zien hun onderneming als een ‘driving
force’ voor maatschappelijke verbetering. Crossmarks helpt
retailers bij het praktisch ontwikkelen en implementeren van hun
verbeterplan. Waardoor ze zowel winst als waarde realiseren. Zo
helpen we retailers met groeien. Maar dan wel de goede kant op.

Wij willen impact maken door no-code tot in de perfectie te
beheersen, zodat merken onafhankelijk en snel digitale
producten kunnen maken en doorontwikkelen. Zonder ook maar
een regel code te hoeven schrijven. Ook willen wij als thought
leader onze kennis zo goed mogelijk overdragen aan de nieuwe
generatie digitale makers.

Conversaties zijn in onze ogen de beste weg naar conversie in het
huidige medialandschap. Creatieve content en persoonlijke
aandacht in de vorm van community management maken daarbij
het verschil. We willen onze klanten helpen om via de juiste content
en conversaties de relatie met haar doelpubliek te verbeteren.

De wereld verandert snel. De digitale wereld biedt hierin alle
kansen voor de toekomst, maar zorgt ook voor dilemma’s. Hoe
bouw ik aan digitale volwassenheid? Welke rol speelt mijn merk
digitaal? Hoe zorg ik voor branding die werkt? Samen gaan we
voor resultaat. De Nieuwe Zaak brengt je digitaal verder.

tekst : Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

BUREAU VAN
HET JAAR
2019

Impact maken is heel belangrijk binnen Dept! We zijn ontzettend
trots dat we onze B Corp-certificering hebben behaald. Maar er
is genoeg ruimte voor verbetering. We werken aan een
inclusiever en diverser Dept, verlagen onze CO2-uitstoot en
begeleiden onze klanten om duurzame keuzes te maken voor
hun processen en projecten..

Met een frisse, integrale kijk op je online marketing strategie onze
klanten helpen het maximale uit elke marketingeuro te halen.
Verander je vertrekpunt, focus je op de bezoeker die het meeste
oplevert, maak ambassadeurs van je klanten en bouw zo aan een
solide constructie voor toekomstbestendige, voorspelbare groei.

Met best-in-class mensen in een hecht team zorgen voor een
digitale groei. Het team mixt data, techniek en een flinke dosis
creativiteit. We leggen de lat volgend jaar nog hoger en gaan
grotere uitdagingen aan. Niet omdat de klant dit vraagt, maar
door onze eigen ambitie.

We gaan af op data, niet op onderbuikgevoel. We definiëren de
metrics om de optimale klantbeleving voor een website, app,
campagne, product en/of dienst te creëren. Vanuit daar
ontwikkelen we de campagne- en conversie-aanpak die we, met
data, als een vliegwiel laten versnellen en zo veel impact maken.

2022 wordt het jaar waarin Doop de Voice markt openbreekt! Na
al grote spelers als AVROTROS, Google en Rabobank op onze
naam te hebben geschreven, is het tijd om heel Nederland kennis
te laten maken met Voice! Doop is dé one-stop-company die de
interactie met jouw doelgroep naar een hoger niveau tilt.

Ons energieke team creëert aansprekende merkactivaties en
digitale content die de aandacht verdienen. Zoals onze naam ook
verklapt, geloven wij dat je alleen met de juiste energie dingen in
beweging kunt zetten. Alleen zo kun je merken en hun business
laten groeien om ervoor te zorgen dat jouw marketing-euro's
optimaal renderen.

Aankomend jaar gaan wij verder met het verwezenlijken van onze
ambitie om bedrijven te helpen met het realiseren van een
positieve toekomst. Dat doen we door data, creativiteit en
technologie te combineren om digitale services, bedrijfsmodellen,
platforms en campagnes te ontwikkelen die bijdragen aan een
positievere wereld.

Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe ITvraagstukken. Het realiseren van jouw businesscase staat bij ons
centraal. We staan voor autonomie, vakmanschap en cultuur van
vertrouwen. Onze technische oplossingen zijn er om jouw
businessplannen een vliegende start te geven, te ondersteunen en
klaar te maken voor de toekomst.
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De mensen maken eResults: een hecht team vol aanstekelijk
enthousiasme! Dáár zit onze impact: plezier in het werk betekent
ook lol in de samenwerking. We staan naast de klant en maken
het succes met elkaar. En dat werkt: zo willen we ook volgend
jaar groei en resultaten behalen voor onze klanten.

Komend jaar zetten we maximaal in op de strategische
doorontwikkeling van de online presence van onze klanten.
Gericht op het creëren van toegevoegde waarde en concreet
resultaat, duiken we in data en doen we gericht
gebruikersonderzoek. Zo bouwen we samen met onze klanten
verder aan het behalen van online succes.

Zonder onze klanten en inzet van onze mensen hadden we deze
geweldige prestatie nooit kunnen bewerkstelligen. Het legt de lat
voor 2022 weer een stukje hoger en dat in een jaar waar we onze
internationale ambities als Fightclub zijnde verder gaan
doorzetten.

De wereld verandert in rap tempo, dus we moeten zelf het
initiatief nemen. Forty is er voor initiatiefnemers die van deze
verandering echte vooruitgang willen maken. Met Forty
ontwikkelen ook eigen proposities om vuurtjes te ontvlammen.
Want waar verandering is, is een kans. Voor innovatie. Voor
verbetering.

Impact. Door 'werken' te veranderen in 'vlammen. Bij finally staat
dit gelijk aan inspireren. Het brengt mensen samen, creëert
verandering en overtreft doelstellingen. Inspiratie maakt
enthousiast. Dit enthousiasme zetten we iedere dag om in de
merkwaarden van onze klanten. Het moment waarop zij met hun
merk anderen aansteken: dat is de brandstof van ons bureau.

Door te werken met merken die zelf in transitie zijn. Veel grotere
bedrijven worstelen met hun maatschappelijke relevantie. Door
weer te ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan, en waar ze tegen
strijden kunnen ze echte Hero Brands worden: merken die het
verschil gaan maken in de 21ste eeuw.

Wij geloven dat progressie belangrijker is dan perfectie. Samen
met onze klanten streven we ernaar iedere dag 1% te groeien aan
de hand van datagedrevene inzichten, verrassende ideeën en
slimme experimenten.

Door dichter bij onze klant te staan dan ooit. Juist nu we zien
dat de grenzen tussen online en offline vervagen kunnen wij
onze klanten inspireren en helpen bij het maken van
strategische keuzes rondom hun communicatie.
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We blijven werk maken dat écht impact maakt, met een betere
wereld als uitgangspunt. Dit doen we voor veel “do-good”
merken, maar dit doen we nu ook steeds meer voor grote(re)
merken die een verandering doormaken of een goed verhaal
hebben. Strategie wordt hierbij nog belangrijker, evenals design.

In 2022 willen we nog meer impact maken met onze werk. Met
de filosofie ‘building awesome brands’ zullen we elke dag dat
extra stapje zetten!

Saai? Wie houdt er nou van saai? Precies. Kappen ermee.
Opvallen, dat is waar je in 2022 mee door wil gaan. Push jezelf en
je team om het verschil te maken, wees kritisch en durf keuzes te
maken. Samen scoren we pas écht impact!

We gaan af op data, niet op onderbuikgevoel. We definiëren de
metrics om de optimale klantbeleving voor een website, app,
campagne, product en/of dienst te creëren. Vanuit daar
ontwikkelen we de campagne- en conversie-aanpak die we, met
data, als een vliegwiel laten versnellen en zo veel impact maken.

Als team willen wij groei en impact voor onze klanten realiseren
door ons DNA en ervaring op het gebied van branding, content
en commerce bij elkaar te laten komen. Daarnaast is GoodKarma
niet alleen een gave naam; het is onze cultuur en hoe we met
elkaar, partners en klanten werken.

Als strategisch digital designbureau zetten we designmethodes
en techniek in voor positieve verandering. Zo lossen we
vraagstukken op met aandacht voor de gebruiker, focus op
impact en oog voor detail. Altijd in co-creatie met
opdrachtgevers en gebruikers. Van een app voor hartfalen tot
een website voor kinderen met een eetstoornis.

NEW KID ON
THE BLOCK
2016

At GoSpooky we help leading brands build their business on social
platforms through creativity and technology.

WINNAAR
NEW KIDS ON
THE BLOCK
2021

Bij Green Food Lab dient de impact die we maken een hoger doel:
de route naar meer plantaardig versnellen. Met een gepassioneerd
team zetten we hier dagelijks een stapje harder voor en bereiken
en inspireren we met onze strategie, contentcreatie, PR,
influencersamenwerkingen, events, campagnes, kookboeken en
platformen steeds meer consumenten.
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MOETENWEIMPACTMAKENDAN?
Nee, want impact maken onze opdrachtgevers, samen maken we
het verschil. Dat doen we door mooi én effectief werk te maken.
Door te leveren wat er nodig is en altijd een beetje meer.

De urgentie tot positieve verandering is hoger dan ooit. Bij IN10
geloven we in de kracht van design als middel om perspectieven,
wetenschap en creativiteit te laten samenkomen tot
transformatie oplossingen. In de sweet spot van people, planet
and profit.

Elk bedrijf heeft een stip op de horizon. Grotere impact van je
bedrijf. Meer draagvlak voor jouw maatschappelijk doel. Groei
van je webshop.
Wat ook je doel is: Happy horizon neemt jou graag mee op reis
naar de stip op de horizon. Waarbij we een prettige reis net zo
belangrijk vinden als de bestemming.

Wij brengen merken en mensen in beweging. Persoonlijk en
gedurfd. Van digitale strategie met impact, tot uitvoering met
meetbare resultaten. In onze digitale wereld brengen we
verhalen, creativiteit, technologie en data samen om mensen te
raken en activeren.

De kracht van ons team is de diversiteit aan achtergronden en
perspectieven. Dit zorgt ervoor dat we merken kunnen helpen
om cultureel relevant te zijn en écht aansluiting te vinden in de
samenleving. Door een alsmaar groeiend team en perspectieven
is er ruimte voor nog meer grote opdrachten en internationale
groei, en daarmee dus ook meer impact.

Increase staat voor meer dan groei. Dit doen we door innovatie,
data en techniek te combineren met een hands-on mentaliteit. We
laten bedrijven groeien door een solide business case als fundament
voor duurzame en gekwantificeerde groei.

Creatie is altijd een proces van verbinding geweest. Komend jaar
hopen we weer écht in verbinding te staan met onze prachtige
klanten! 2022 draait om samen met hen impact maken. Met
effectief werk dat op het snijvlak van data, tech en insights
consumenten aan merken weet te binden.

Wij faciliteren impact door te investeren in karakter, kennis en
elkaar. Met ons team en onze opdrachtgevers zijn we gebrand
op het voor elkaar krijgen van elke klus. Kies voor ons en je
krijgt een bak vol commitment op samenwerking en resultaat.
Groei door daadkracht.
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Leuk dat impact nu een trend is; wij sturen er al 10 jaar op.
Daarom winnen we ook de meeste EFFIES per werknemer!

Werken bij Maatwerk Online draait om impact maken. Impact op
het leven van onze klanten door goede resultaten te leveren en
impact op het leven van onze Maatjes door de fijne werksfeer en
mogelijkheden binnen het bedrijf. Door het maken van impact,
laat je een legacy achter!

Wees Tommy. Focus op waarde. Kies nooit Beige. Gebruik
teamkracht. Blijf menselijk. Geloof in jezelf. Kijk omhoog. Vier dit
tijdperk. Doe er toe. En maak fucking goed werk.

Resultaat is onze drive. We kijken daarbij verder dan onze eigen
disciplines. Zo organiseren we o.a. samen met onze klanten de
mediasprint, waarbij we jonge talenten helpen zich te
ontwikkelen om het hoogste niveau te behalen en hiermee ook
in 2022 de grootste impact te realiseren voor onze klanten.

Komma inspireert om te groeien. In een langetermijnrelatie –
waarbij wij voorfinancieren – realiseren we onbenut potentieel
en maken we hoge kwaliteit toegankelijk. Met alle expertises
onder één dak houden we de lijntjes kort. Samen bouwen we
met onstilbare honger door aan de toekomst van jouw bedrijf.
Een komma is geen punt.

Unbore the bored consumer. You can own all the data in the
world, but then you must be able to translate it into relevant
stories for your customers. Data does not move people. A big
idea does. This allows you to translate the insights from data into
a memorable campaign.

Als bureau zijn we sociaal in werk en werkwijze. Naast dat wij
komend jaar ons sociaalste werk laten zien, zullen we onze tijd
investeren om bureaus onderling beter te laten samenwerken.

Als merkbouwers brengen wij ook in 2022 het beste in merken
naar boven. Dat begint bij weten wat je echt belangrijk vindt en
hoe jouw merk een positieve bijdrage kan leveren. Zo helpen wij
merken in hun kracht te staan en meer impact te maken. Let’s
make it matter.
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“Hoe kken
ze zo’n
topscore ”
Je komt voor de kwaliteit,
je blijft voor de saamhorigheid.
Finally wakkert het vuur aan van merken
én mensen. Dat resulteert in positieve

energie, onze brandstof voor elke uitdaging.
Daarmee overtreffen we doelstellingen,
creëren we verandering én brengen we

mensen bij elkaar. Alleen ga je het snelst.
Samen met finally kom je het verst.
En dat noemen we vlammen.
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Het team van Accent Interactive wil impact maken door
opdrachtgevers de aandacht te geven die ze verdienen. Het is
een echte samenwerking, waarin wij als partners optrekken en
streven naar de beste resultaten - en het liefst net iets meer. Het
succes van onze klanten is ook ons succes.

Door aantoonbare online groei te realiseren voor onze klanten,
helpen we dromen uitkomen.

Door het belangrijkste en toch meest onderbelichte onderdeel
van het spel te beschermen: Het idee. Idee-gedreven
oplossingen, dus. Ontwikkeld, gemaakt en bewaakt door heel de
marketingketen heen en geleverd met een lading werkplezier
waar je draaierig van wordt.

Groot, geld en macht zijn niet de ingrediënten voor impact.
Plezier, passie en mindset wel. Die drie brengen wij samen in een
(werk)omgeving waar collega’s, klanten én partners kunnen
excelleren en daardoor op hun beurt echte impact maken.
Samen gaan wij voor de Happy Flow!

Ultiem vette user experience die ook nog aansluit bij de ambitie
van de klant. Dat is key. Met ons down to earth team leveren wij
daarom doortastende strategie, verbluffend design en ijzersterke
techniek. Altijd. Wij bevestigen onderbuikgevoelens of vegen deze
voor altijd van tafel. Dat een oprechte én knetterende
samenwerking succesvol is, daar geloven wij al jaren in dus dat
blijven we lekker doen. Zo ontwikkelen wij met onze klanten
digitale oplossingen die écht klaar zijn voor de toekomst.

Jagen vraagt om ambitie en een zucht naar avontuur. NOBEARS
gaat impact maken samen met bedrijven die dit jagersinstinct
herkennen. We zijn ondernemers die digitaal meedenken en
groei mogelijk maken. Van idee tot uitvoering en van bewezen
succes tot gezonde groei: als digitale venture partner maken we
het verschil

MR.BRAND staat voor impact maken door verandering via het
Merk. Klanten belonen dat al drie jaar met een toppositie in FONK
omdat er hard bewijs geleverd wordt voor de kansen en pijnen van
een merk. Bij uitstek de partij voor (re)branding door campagnes
en design. En dat vanuit een prachtlocatie.

Binnen ons vak staat de mens centraal. Daarom is interactie tussen
merk en mens zo belangrijk. Daarop inzetten, en er de slimste
digitale tools voor aanwenden...dat maakt dat je marketing- en
communicatiedoelen haalt. Wil je next level resultaten? Vergroot
de interactie, dan vergroot je de impact!
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We kijken holistisch naar merken en organisaties, om vervolgens
op een data-gedreven manier aan de slag te gaan met strategie
en executie. Al onze samenwerkingen en klantrelaties zijn gericht
op de lange termijn groei, alleen op deze manier hebben we een
significantie en daarmee positieve impact op merken en mensen.

PAQT (voorheen way2web) maakt impact door mensen,
processen en techniek in lijn te brengen. Onze teams bestaan
uit ervaren en betrokken specialisten. Dankzij onze nieuwe
PAQT app werken we écht samen aan succes. Altijd met een
positieve impact op een organisatie of sector. Vandaag starten?
PAQT.com - Go digital. The easy way.

Wij zijn een klein team, met grootse daden. Senior specialisten
die jouw organisatie niet alleen uitvoerend, maar ook strategisch
helpen en laten groeien.

Pink Marketing is een van de grootste onafhankelijke digitale
mediabureaus van Nederland. Pink Marketing helpt adverteerders
verder in het digitale tijdperk en dat gaat veel verder dan alleen
media inkoop en campagne-management! Door media, data en
creatie te combineren creëren we impact voor onze klanten!

Wij geloven dat maatschappelijk betrokken merken de toekomst
hebben. In 2022 werken wij 80% voor maatschappelijk betrokken
merken: merken met een sociaal hart of maatschappelijke
thema’s onder de aandacht willen brengen. Campagnes
bedenken & uitvoeren voor deze merken.

Online Bazen zet mensen in hun kracht. Dat doen we met
klanten én onze medewerkers. Vanuit deze energie stappen wij
een bedrijf binnen om heb te helpen aan meer leads, meer
conversies en meer omzet. Onze Strategische Online
Multichannel Marketing (SOMM) werkt omdat we de klant écht
leren kennen.

Wij geloven in de impact van verhalen. Daarbij draait het niet om
het de mooiste, meest spectaculaire of meest sexy verhalen,
maar om échte verhalen. Echte verhalen van echte mensen. Dat
zijn dé verhalen die overtuigen, die raken en die, misschien, de
wereld een klein beetje kunnen veranderen.

We bedenken en ontwerpen digitale ervaringen die werken en
waar gebruikers blij van worden én helpen mee aan een betere
(online) wereld door in te zetten op inclusief design. Met elkaar
en met de klant. Want iedereen heeft baat bij digitaal
toegankelijke toepassingen. Inclusive digital design that works.
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We spreken de taal van digitaal! Pünktlich bouwt aan krachtige
merkverhalen en geeft deze de juiste plek in het digitale tijdperk.

RauwCC vernieuwt, inspireert en activeert. Soms zijn we
eigenwijs. Want wij gaan nóóit voor middelmatigheid. Met onze
aanpak dagen we het communicatievak continu uit. En ook in
2022 maken we impact met premium content en virtuele
merkambassadeurs.

Wij zijn Redkiwi. Digitale denkers en makers voor ambitieuze
merken. Merken die innovatie en digitale groei omarmen. Groeien
doen we samen, every step of the way. Data, design & techniek
zijn daarbij onze drijfveren, digitale oplossingen onze middelen.
Alles met maar één doel voor jou merk: Create Digital Impact.

Het Revitalize team realiseert als rebranding bureau op indirecte
wijze impact door ervoor te zorgen dat de merken waar wij voor
werken de beste en sterkste versie van zichzelf worden. Ook in
2022 zullen wij hen helpen om hun bijdrage aan de maatschappij
krachtig te formuleren, visualiseren en communiceren.

De wereld van de creatieve industrie is de laatste jaren flink
veranderd. Het is niet meer simpelweg alleen maar zenden of
‘goedkope’ social gebbetjes. De succesvolle campagnes voegen
iets toe aan het leven van mensen of het gebruik van het product.
Dit maakt het werken in deze industrie nog elke dag impactvol en
vervullend.

Veel van onze klanten willen de wereld een stukje beter maken.
Ze willen aandacht vragen voor hun zaak, bewustwording
creëren, gedragsverandering teweegbrengen. Door slimme en
aansprekende content voor ze te maken, gaan wij zorgen dat die
organisatie de juiste (doel)groepen in beweging krijgen en de
gewenste resultaten ruimschoots realiseren.

Switch on Tomorrow. Psst, QR-code hebben? Dit is je paspoort
tot de wereld van Sinc. Ontdek waarom we zo’n goed rapport
van Fonk kregen. Lees onze inzichten en omzeil de superlatieven
- wij vertellen je dat trends zoals North Start metric en Metaverse
meer zijn dan holle woorden. Scan to switch on tomorrow!

Online marketing is net als daten; doe je het goed dan gaat de
bezoeker er met jou vandoor!
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We willen werk maken waar onze collega’s én onze klanten trots
op zijn: dat noemen we digital awesomeness. Het moet werk zijn
dat opvalt, dat groei stimuleert, en wat anderen inspireert. Het
moet Stimmt zijn ;-)

Wij vertellen hét verhaal van merken via social media. Dit doen
we niet alleen met onderscheidende content en inspirerende
campagnes, maar vooral door het gesprek aan te gaan. Want
alleen wanneer je een échte connectie aangaat met de
doelgroep, ben je in staat om impact te maken met jouw merk.

De impact van STROOM zit in de groei van de business van
onze klanten. De mediacomponent is de accelerator van
merk- en marketingcommunicatie en misschien wel de
belangrijkste. Door op alle 3 aspecten te adviseren realiseren wij
groei. Daarnaast realiseren we maatschappelijke impact door
onze bijdrage voor SIRE.

Wij geloven dat branding de kern vatten is, deze begrijpen en
consistent uitdragen, ook visueel. Het begint bij jezelf. Dit maakt
een merk geloofwaardig en flexibel om met de wereld mee te
bewegen. Met ons talentvolle team van experts brengen we
merkstrategie en creativiteit samen wat zorgt voor merken die
impact maken.

Ons hart zit vol met enen en nulletjes. Wij zorgen ervoor dat
jouw initiatief helemaal aanvoelt alsof je er zelf bij bent. Vanuit
strategie naar digital, hybride, data based en interactief. Sqiffer
weet de weg naar de nieuwste tools om voorop te lopen. Wij
wachten niet tot de toekomst begint. Voor ons was die gisteren
al begonnen.

Onze missie is om het beste WordPress bureau van Nederland te
worden door impact te maken op klant, medewerker én onze
omgeving. Zo werken we o.a. samen met lokale
opleidingsinstellingen en organiseren we meerdere acties voor
goede doelen. Benieuwd? Check onze website www.stuurlui.nl!

Groeien in kennis en kwaliteit, maar ook rust en structuur. In de
meest turbulente tijd houden wij vast aan onze filosofie, om onszelf
en onze klanten zo gelukkig mogelijk te houden.

Door het aanbieden van converterende websites en webshops
voor een eerlijke prijs helpen wij bedrijven (online) groeien.

tekst : Nicolette Hulsebos FONK100 2021 nº 325

Samen met onze klanten brengen we het merk tot leven! En we
zorgen ervoor dat het merk tot in de haarvaten van de
maatschappij herkenbaar, tastbaar en geliefd wordt. Merk &
strategie, identiteit, formule-ontwikkeling, retail design en alles op
het gebied van retail communicatie is daarbij ons speelveld.

Net als in de afgelopen jaren gaan wij door met wat wij beloven,
namelijk onze klanten laten groeien met digitale marketing. Onze
mensen maken impact door empatisch ondernemerschap. We zijn
ondernemen mét onze klanten en voelen ons verantwoordelijk
voor de gerealiseerde resultaten.

Impact maken is kansen zien én vooral: benutten. Dankzij digitale
daadkracht. Daarvoor zetten we onze kennis en ons talent
dagelijks in. Weloverwogen, omdat we staan voor digitale
verandering die beklijft. Die je overmorgen ook verder brengt.
Dát is de impact die onze klanten zoeken. Wij noemen dat
duurzaam digitaal veranderen.

Teldesign helpt merken om helder en duidelijk te zijn. Dat is de
impact van ons werk. Herkenbaarheid, onmiddellijk duidelijk
maken, wie je bent en waar je voor staat is voor elk merk cruciaal.
Die helderheid maken wij. Door de essentie van een merk vorm
te geven, krachtig en éénduidig.

BUREAU VAN
HET JAAR
2020

Creativiteit is anno 2022 meer dan impact in het medialandschap.
Met DisruptionX en topcreativiteit scheppen we waarde, of het nu
gaat om commerciële groei, merkorchestratie of disruptieve
experiences in alle touchpoints. TBWA\NEBOKO is voor wie liever
praat over de outcomes voor je merk dan over de outputs.

Er is geen krachtiger podium voor marketing dan de sport. Want
sport is emotie en onze kracht is om die te benutten door de
onbegrensde digitale mogelijkheden te combineren met
creativiteit. Impact verzekerd.

Wij willen komend jaar impact maken door nog meer sterke
verbindingen te sluiten tussen merken, artiesten, organisaties en
industrieën, zeker na een periode waarin er amper fysieke
evenementen hebben plaatsgevonden. Daarnaast vinden wij dat
de beste campagnes ontstaan wanneer samenwerking, creatieve
vrijheid en werken met de juiste mensen centraal staan.

Impact with creativity that cuts the crap
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NEW KID ON
THE BLOCK
2019

Bij Today werken we elke dag hard aan een ‘bright future’.
Daarin kijken we ook naar onszelf, met de ambitie om
volgend jaar een B-corp te worden. Hiermee helpen we ook
onze klanten verder met het invullen van hun toekomst. En
zo de wereld een stukje beter te maken.

Hoe de FONK100 2021
is samengesteld
De Lijst, ofwel de FONK100 Beste
Bureaus 2021 wordt aan de hand
van 27 jaar onderzoekservaring op
het gebied van bureaureputaties en
bureauklanttevredenheid door de redactie
van FONK samengesteld en aangevuld op
basis van de volgende parameters:
•	Resultaat bureau
klanttevredenheidsonderzoek
(gemiddeld 7 of hoger)
•	Zichtbare durf te vernieuwen
•	Klantenlijst die ertoe doet
•	Zichtbaar en gepassioneerd
ondernemerschap
•	Positieve zichtbaarheid in de media
•	Runners-up: bureaus van de lijst
Who to Watch (zie FONK 321)

De impact die wij willen maken gaat vooral over onze
industrie. Awards en jaloerse blikken van onze vrienden
zijn fantastisch, maar wij zijn niet de doelgroep van onze
reclames. En dus laten we wat minder bezig zijn met wat
wij zelf vet vinden, en lekker ouderwets reclame maken
die werkt.

Bureaus die niet aan het onderzoek
hebben deelgenomen, komen (eenmalig)
in aanmerking voor opname in de lijst als
zij aan minimaal 4 van de 6 overige criteria
voldoen.
De winnaar van SAN New Kids on the
Block en het Bureau van. Het Jaar weten
zich altijd verzekerd van een positie in de
FONK100.
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We willen impact maken met werk wat we met onze Toko van A
tot Z creëren en produceren, waar het plezier voor onze
ambacht weer vanaf straalt. Liefst op een manier waar een
nieuwe generatie zich in herkent. No bullshit, maar wel een
vleugje magie.

Je creëert impact als je mensen raakt én in beweging brengt.
Niet alleen met raken óf alleen in beweging brengen. Maar
allebei. En dat doen wij al 60 jaar. Resultaatgerichte campagnes
ontwikkelen vanuit het hart.

NEW KID ON
THE BLOCK
2017

Wij maken merken betekenisvol, door samen met onze klanten
maatschappelijke- of categorieproblemen op te lossen.

Komend jaar gaan we weer een stap verder met de ontwikkeling
van het team. We gaan impact maken door onze eigen
verwachtingen te overtreffen. Door nóg meer uit campagnes
halen en nóg beter samen te werken met onze klanten. Maar dan
wel op onze eigen manier. Expect the unexpected.

Impact draait om het behalen van resultaat en doelen. Er is een
groot verschil tussen impact maken op de lange of de korte termijn.
Kortetermijnimpact zien wij meer als ‘scoren’, echte impact gaat
volgens ons over een positieve, consequente verandering op de
lange termijn en dat is altijd ons streven.

Onze succesformule voor online impact: een ‘eigenwijze’
creatieve aanpak, waarin strategie, concept en uitvoering
maatwerk zijn. Geïnspireerd op en onderbouwd met data en
een eigen ontwikkeld ‘LEAD-model’. Wat ons trots maakt? Onze
unieke aanpak zorgt al 20 jaar voor resultaten die
verwachtingen van opdrachtgevers overtreffen! Online ambitie
realiseren? Challenge accepted!
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We gaan de creatieve lat nog verder uitdagen en verleggen - en
met slim, mooi en verrassend werk met de klant manoeuvreren
door het creatieve landschap. Als we dat doen en onze
superkrachten komen bij elkaar, dan wordt dat ontastbare stukje
magie ineens zichtbaar voor iedereen. Een beetje zoals bij
Captain Planet eigenlijk.

Wij gaan impact maken voor én met onze opdrachtgevers.
Samen bevrijden we merken van zinloze regels. Onze missie is ook komend jaar - Unleash your brand.

XXS Amsterdam kijkt altijd vooruit. En gelooft dat je impact maakt
als je durft te veranderen. Niet reageren maar anticiperen.
Creatief en innovatief bewegen. Dit doen we samen met onze
opdrachtgevers. In hechte teams next level werk maken, de beste
resultaten behalen en direct weer nieuwe doelen stellen. Think
Big and forward.

Ook meedoen aan het
bureau klanttevredenheidsonderzoek
van 2022?
Bureaus die willen
deelnemen aan het bureau
klanttevredenheidsonderzoek
2022, kunnen zich aanmelden
bij de hoofdredactie, nicolette@
fonkonline.nl onder vermelding
van ‘deelname bureau
klanttevredenheidsonderzoek
2022’. Je ontvangt
dan de volledige
inschrijvingsformulieren.
Kosten voor deelname aan
het onderzoek 2022 bedragen
€92,50.
Resultaten worden alleen
gepubliceerd bij een berekend
gemiddelde van 7,0 of hoger.
Opdrachtgevers van de bureaus
werken mee op basis van
anonimiteit.
Ook als de resultaten niet
worden gepubliceerd, ontvangt
het bureau de uitslagen van
het onderzoek (veldwerk door
Multiscope) voor eigen gebruik.
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Hoe maken de beste
Nederlandse bureaus
het verschil?
Nederland heeft veel bijzondere, unieke, opmerkelijke, grote(re)
en kleine(re) bureaus. Als opdrachtgever heb je een eindeloze
hoeveelheid keuzemogelijkheden. Maar wie zijn er nou ècht
goed? FONK magazine vroeg marktonderzoekbureau Multiscope
voor het 27e jaar op rij dat uit te zoeken in ons jaarlijkse bureau
klanttevredenheidsonderzoek. Na afronding van het veldwerk
selecteerde de redactie per specialisatie een reeks bureaus die je
als opdrachtgever op je netvlies moet hebben staan. Lees wat het
management van deze bureaus beweegt in 20 turbotalks.
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Bureau: BOOM
Wie: Hans van den Boom
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,75
business to business/middelgroot 2
’Onbekend maakt onbemind’ is met deze waardering
dus een stuk minder van toepassing’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie?
‘Het geeft natuurlijk een boost aan ons team. Het is
een prachtige erkenning voor het harde werken. Dat
onze klanten enorm tevreden zijn geeft iedereen een
goed gevoel, want daar doen we het voor met z’n
allen. Verder geeft het potentiële opdrachtgevers
vertrouwen om met ons de samenwerking aan te
gaan. ’Onbekend maakt onbemind’ is met deze
waardering dus een stuk minder van toepassing.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Ons analytische denkvermogen en onze
verbindende kracht. We zijn in staat snel de vinger
op de zere plek te leggen en met werkbare
oplossingen te komen. We weten strategie met
uitvoering, binnen met buiten, de top met werkvloer
en teams onderling te verbinden. Niet vanuit de

relatie bureau-opdrachtgever, maar vanuit een
gelijkwaardig, open, synergetische partnership.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Een open instelling om écht samen te werken. En
een diepgaand vertrouwen dat wij het beste resultaat
willen behalen voor onze samenwerkingspartner,
zoals wij opdrachtgevers liever zien. Alleen zo kom je
tot échte resultaten.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom? En hoe haken jullie in je werk
daarbij aan?
‘Oprechte verbondenheid met de maatschappij, met
klanten, met medewerkers en andere belangrijke
stakeholders zal nog meer de aandacht krijgen.
Verbondenheid die is gebaseerd op vertrouwen,
respect en transparantie.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘Ons geweldige team dat ook op afstand perfect
functioneert en die ons door de roerige tijden heeft
gebracht. En uiteraard onze klanten die loyaal zijn,
zorgen voor onze continuïteit en die ons veel
energie geven doordat wij voor hen van betekenis
mogen zijn!’
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Bureau: DoubleSmart
Wie: Rick Zuidbroek
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,49
digital/middelgroot 1
‘Afspraken nakomen en specialisten de ruimte
geven om te excelleren in wat ze doen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie?
Voor ons is dit een erg mooie bevestiging dat we
een goede sparringpartner zijn geweest en altijd
goed hebben geluisterd naar klanten. We zorgen
ervoor dat klanten #1 worden voor hun doelgroep,
maar het is natuurlijk helemaal mooi dat wij zelf #1
mogen zijn voor onze kanten.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Persoonlijk betrokken zijn is voor ons de basis
voor een goede relatie met de klant.
Dit laten we onder andere terugkomen in dat we
altijd goudeerlijk zijn en onze nuchterheid. We
staan met beide benen op de grond. Dankzij onze
kennis en expertise op het gebied van SEO, SEA en
social media geloven we in wat we doen, we doen
het goed of we doen het niet. Met onze bottomup benadering halen we het maximale uit een
marketingbudget en zorgen we ervoor dat een
bedrijf in de gehele funnel aanwezig is.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever

beschikken om er bij jullie het maximale uit te
halen?
‘Het belangrijkste is dat we een goede klik hebben
met de klant. Afspraken nakomen en specialisten
de ruimte geven om te excelleren in wat ze doen,
zorgen voor een prettige samenwerking. Dit gaat
hand in hand met het hebben van een goede
propositie die als katalysator werkt van de
marketingstrategie.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom? En hoe haken jullie in je
werk daarbij aan?
‘Voorspelbaar rendement krijgen op je investering,
iets wat een aantal jaar geleden helemaal niet
mogelijk was. Dankzij onze bottom-up benadering
kunnen we dit nu heel concreet in kaart brengen.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘We kijken terug met een grote glimlach op ons
gezicht. Het was op onlinegebied een fantastisch jaar
waarin wij als bedrijf veel mijlpalen hebben behaald.
We hebben onze huidige klanten geholpen met het
realiseren van meer groei door transparante online
marketing. Veel behaalde doelstellingen zij hiervan
het resultaat geweest. Daarentegen verwachten we
van 2022 dat de groei niet oneindig door kan gaan
met de beperking van grondstoffen, logistieke
problemen en andere aspecten die geen positief
effect hebben op de wereldeconomie.’
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Bureau: Fightclub
Wie: Cees Faes, Founding Partner
Gemiddelde klanttevredenheid
2021: 9,31
full service/groot
‘2022 zal het jaar zijn dat we nog meer coole, slimme
bureaus aan Customer Collective gaan toevoegen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie?
‘Voor een bureau met als pay off ‘In it to win it’ is dit
natuurlijk extreem belangrijk. Nummer 1 worden is top,
nummer 1 blijven is het lastigst. Het geheim, naast
gewoon de slimste ideeën bedenken natuurlijk, is voor
mij heel goed weten waar je goed in bent en dús
weten welke opdrachten je wel aanneemt en welke
niet. Dingen beloven die je niet waar kunt maken is
volgens mij de snelste manier om in 2022 weer uit de
ranking te donderen.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Dat ‘In it to win it’; Betere insights verzamelen dan de
andere bureaus, zorgen dat je alles wat nodig is om te
winnen in huis hebt (full service) en continue
monitoren wat de tussenstand is. Helaas denken de
meeste top creatieven nog steeds dat ROI iets is dat je
bij de Sushi tent kunt bestellen.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?

Bureau: Forty
Wie: Jan-willem van Beek
Gemiddelde klanttevredenheid
2021: 9,08
Digital/klein
‘Eigenlijk is de belangrijkste
vaardigheid ondernemerschap
en lef’
Wat betekent dewaardering in het
bureauklanttevredenheidsonderzoek?
‘Allereerst ben ik enorm trots op
het team met zo’n hoge
waardering en een nummer 1
positie binnen kleine bureaus. Dit al
2 jaar nadat we zijn gestart met
Forty als spin-out van Greenberry.
Het onderzoek leert ons waar we
goed in zijn maar ook hoe we onze
dienstverlening nog meer kunnen
verbeteren. Ik zou graag van de 9
een 10 willen maken volgend jaar.’
Waarin onderscheidt jullie bureau
zich volgens jou het meest?

‘Boven alles moet hij/zij de wil om te winnen hebben.
Marktaandeel winnen, likes, the War on Talent; het
maakt niet uit. Maar knokken, dat is waar we goed in
zijn. Als je je concurrent niet het leven zuur wilt maken
zijn er waarschijnlijk andere bureaus die meer geschikt
zijn.
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment
in marcom?
‘Customer Ownership. Hoe logisch is het om te
investeren in iets wat niet van jou is? En toch blijven
marketeers massaal tijd, geld en energie investeren in
klanten die nooit echt van hen zullen zijn. Daar moet je
naar streven door alle onderdelen van de marketing
cycle aan elkaar te knopen. Van strategische marketing
tot data-analyse, van creativiteit tot marketing
automation. Daarom zijn we dit jaar ook toegetreden
tot Customer Collective, de eerste echt
complementaire bureaugroep van de Benelux.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘We zijn afgelopen jaar opgegeild door alle grote
bureaugroepen van Nederland en ik ben trots op
onszelf dat we niet hebben toegehapt. Niet eens bijna.
Stefan (Nuijten) en ik geloven allebei niet in een
strategie van onlinebureaus stapelen en dan kosten
eruit drukken. We geloven in complementariteit. 2022
zal dan ook het jaar zijn dat we nog meer coole,
slimme bureaus aan Customer Collective gaan
toevoegen. Misschien al wel eerder ;-)’

‘We hebben een duidelijke focus.
We richten ons op propositieteams,
innovatieteams en startups die de
ambitie hebben om schaalbare

producten te ontwikkelen. In retail
en sport hebben we ruime ervaring
opgebouwd. Met onze innovatie
expertise en ondernemerschap zijn
we in staat om de time-to-market
van nieuwe proposities sterk te
verkorten en verhogen we
aantoonbaar succesratio’s van
nieuwe proposities. Als we zelf
kansen zien initiëren we graag zelf
proposities en proberen we een
vuurtje te ontvlammen. We hebben
zelf een aantal projecten gestart en
gepilot, waaronder een manier op
laadpalen beter te benutten en een
bezorgdienst voor lokale markten.
Sinds september zijn we naast ons
bureau gestart met Forty Hub. Een
co-working plek en community
voor propositieteams en startups
aan de Maliebaan in Utrecht.’
Over welke vaardigheden moet
een opdrachtgever beschikken om
er bij jullie het maximale uit te
halen?
‘Eigenlijk is de belangrijkste
lees verder op pagina 65
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vaardigheid ondernemerschap en lef. Als je nieuwe
proposities ontwikkelt wil je zo snel mogelijk weten waar
je kans van slagen hebt en kunnen leren van klanten
welke richting je op moet. Een hands-on mentaliteit en
een beetje durf is nodig bij een opdrachtgever om
succes te behalen.
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment
in marcom?
‘COVID heeft digitalisering alleen maar versneld met
bijbehorende veranderingen in klantgedrag. Denk maar
eens aan hoe makkelijk mensen nu een QR-code
scannen terwijl voor COVID dit bijna niemand deed. De
noodzaak voor het ontwikkelen van nieuwe en
toekomstbestendige proposities is alleen maar
belangrijker geworden. Zo wordt binnen retail
omnichannel steeds belangrijker. Denk aan welke
dienstverlening en synergie zouden winkels en webshop

Bureau: GIG creative film production
Wie:Maarten Verhey
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,88
Content creation/middelgroot 2
‘We vragen om ambitie en dagen we klanten graag uit
een stapje extra te zetten’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie?
Een hele mooie opsteker, zeker als nieuwe
binnenkomer in de lijst. We scoren op alle punten
ruim boven de 8. Dat is een fijn compliment van onze
klanten, waarin samenwerking voor ons altijd centraal
staat. De afgelopen twee jaar zijn we enorm gegroeid,
waarin we ons steeds meer profileren als hét
videoproductie bureau van Brabant.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Dat zit hem in meerdere elementen; zowel in proces
als in uitvoering. Door onze Death to boring video
mentaliteit kiezen we voor een kritische aanpak en
sturen we aan op het maken van spannende
videocontent. Vaak door al vragen te stellen over de
strategie en inzet, waarbij we kijken naar efficiëntie en
maximale productiewaarde. Die manier van denken
resulteert in een mix van flexibiliteit, hoog
servicelevel, altijd leveren en continu inspelen op
creatieve waarde. Als vakidioten, die soms iets te veel
passie in het werk stoppen, zijn ook gedrevenheid,
persoonlijke benadering en fun belangrijke elementen
die ons onderscheiden.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Sowieso komen bij ons alleen maar leuke klanten
over de vloer, dus dat is vereiste nummer één.
Daarnaast vragen we om ambitie en dagen we
klanten graag uit een stapje extra te zetten. Natuurlijk
moet de output ook wat opleveren, waarbij we samen

moet hebben hebben als je doelgroep steeds meer
‘digital first’ is.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we
in 2022 van jullie verwachten?
‘2021 was een jaar van herstel naar groei. Begin 2021
kwamen we uit de vorige COVID golf en dat was een
periode van herstel. Het blijft lastig zaken te doen op
afstand. Maar gelukkig waren we in staat om elk
opvolgend kwartaal met 50% te groeien.
We hebben mooie en ambitieuze vooruitzichten en
verschillende trajecten gepland voor 2022 met onze
klanten. In Q1 rollen we voor HEMA een digitale dienst
uit voor alle winkels die we in het HEMA innovatielab
hebben ontwikkeld. Verder zijn we
samenwerkingscontracten op dit moment aan het
vastleggen voor volgend jaar. En we bouwen we Forty
Hub als co-working plek en community verder uit.’

sturen op relevante KPI’s. Hierin sturen we op
langdurige relaties waarin we kritisch naar elkaar
durven te zijn.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
‘Naast employer branding, wat natuurlijk topic #1 is
op het moment, is het een mix van innovatie,
relevantie en de aloude storytelling wat je veel
terugziet. Enerzijds schieten ontwikkelingen als
paddenstoelen uit de grond. Anderzijds blijft het
vertellen van een goed verhaal nog steeds een enorm
sterk element. Je ziet nu de purpose marketing weer
enorm toenemen in populariteit, waarbij het échte
verhaal het onderscheid maakt. Oprechtheid en
geloofwaardigheid zijn hierin de belangrijkste
elementen.
Video is een blijvertje in de marketingmix en heeft
zich de afgelopen jaren wel bewezen, waarbij het nu
veel gaat om onderscheid, impact en de juiste
doelgroep zien te raken. Daar spelen we op in door
strategie en creatie meer in dienst van elkaar te zetten
en te zorgen dat je de juiste boodschap naar de juiste
doelgroep weet te brengen.
In retail zien we ook kansen in nieuwe
businessmodellen, door relevantie te blijven bieden in
de user experience. Daar spelen we bijvoorbeeld op
in met shopstreaming.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug?
‘Zeer positief, als bureau zijn we
enorm gegroeid en hebben we
onszelf sterker kunnen
neerzetten. Daarin hebben
we een solide basis
neergelegd voor de
toekomst die we met
vertrouwen tegemoetzien.
Ons werk moet daarbij het
hardst spreken in 2022.
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Bureau: Hammerfest
Wie: Guy Lokhoff
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,10
Content creation/middelgroot 2
‘Wij bouwen aan een divers team en richten ons
werkproces vanuit de basis in vanuit deze gedachte’
Wat betekent de hoge waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Ja, deze uitgesproken waardering is natuurlijk heel
erg fijn. Het betekent dat we dus goed bezig zijn en
dit pad verder kunnen uitbouwen.’
Waarin onderscheidt jullie bureau het meest?
‘Onze aanpak en visie rondom social en het creëren
van culturele relevantie. Daarin is de samenstelling
van ons team altijd leidend.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Onze klanten begrijpen dat ze met hun
communicatie een grote impact hebben op de
samenleving en hoe belangrijk het voor iedereen is
om gezien en erkend te worden. Om een voorbeeld
te geven: als zij niet inclusief zijn, voelt een groot deel

van de maatschappij zich buitengesloten. Sterker nog,
ze voelen het niet alleen, ze worden het ook. Wat
natuurlijk vreemd is, want als merk, wil je zoveel
mogelijk mensen bereiken.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
‘Gelukkig zijn dat nog steeds inclusiviteit en
diversiteit. Dit mogen ook nog een hele lange tijd een
gloeiend hete hangijzers blijven, want we kunnen nog
zoveel meer doen. In het werk dat we maken, worden
we steeds meer bewust; we zien steeds vaker een cast
met mensen van kleur, maar hoe zit het met de crew?
Nu is het vaak toch nog steeds een vrij homogene
groep makers die iets maakt voor een diverse
samenleving. Terwijl uit onderzoek en in de praktijk
blijkt dat dat werkt als je echt impact en connectie
wilt maken met de diverse samenleving. Daarom
bouwen wij aan een divers team en richten ons
werkproces vanuit de basis in vanuit deze gedachte.
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘We zijn verdubbeld in alle opzichten. Een stabiele
uitbreiding met de toevoeging van senioriteit, video
productie en media. In 2022 zetten we dit door.’
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Bureau: Kaliber
Wie: Ronald van Schaik
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,98
Digital/middelgroot 1
‘Kaliber is niet voor iedereen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Het is een teken dat de koerswijziging zijn vruchten
afwerpt, dicht bij jezelf blijven en focussen op
klantrelaties waarin aanstekelijke energie ontstaat.
Kaliber is niet voor iedereen. Dat klinkt misschien
arroganter dan dat we het bedoelen, maar soms is het
beter om nee te zeggen tegen mooie merken en
aantrekkelijke budgetten als je aanvoelt dat het niet
gaat vliegen.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Onze pay-off “Making sense for future-proof brands”
omvat dat het beste. De ziel van Kaliber is de
ontdekkingdrift van de 7-jarige Tommy, het jongetje in
ons logo. Het is juist die innovatieve en onbevangen
blik die onze opdrachtgevers aanspreekt. Het zorgt niet
alleen voor frisse oplossingen, het maakt het bureau
net zo ego-loos als Tommy.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘We stellen onszelf vier vragen. 1. Werken we met een
merk dat de waarde van intensieve interactie echt inziet
en open staat voor innovatieve invalshoeken? 2. Is er
een stevig vraagstuk dat we met onze multidisciplinaire
expertises kunnen kraken? 3. Werken we met
openhartige mensen met wie we aan dezelfde kant van

Bureau: Move4Mobile
Wie: Lotte Nijland en Matthijs Klaver
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,23
Digital/groot
‘Elke stem doet ertoe in alle fases van het proces’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021? En wat betekent
de outcome voor 2022?
‘Dit is waanzinnig! Dit is een bevestiging dat wij
samen met onze klanten lekker bezig zijn. Dat de
weg die we jaren geleden zijn ingeslagen de juiste is.
We worden ieder jaar beter en onze mindset valt in
de smaak. Dat merkten we recent in de
coronaperiode ook, binnen no-time zijn we
geswitcht van werken op kantoor naar hybride thuis,

de tafel zitten? En tenslotte; 4. Is er een fair budget dat
de bewegingsruimte biedt om succesvol werk te
maken? ‘
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment
in marcom?
‘Om er één te noemen: jachtigheid. Succesvolle
marketingcommunicatie ontstaat uit een doordachte
strategie die meebeweegt met het speelveld. Als dat
niet bestaat of in een bureaulade ligt, is marcom niets
meer dan een serie van losse prikkels die weinig in
beweging zet.
Dat is precies waar bureaus goed bij kunnen helpen
maar zelden voor ingeschakeld worden. De brief spitst
zich vaak toe op het ontwikkelen van een middel, een
van de schakels in de kralenketting van mens-merk
interactie. Een goed bureau scratcht the surface om
het achterliggende vraagstuk helder te krijgen en daar
waardevol werk voor te maken. En ja, soms vindt een
opdrachtgever dat enorm irritant gedrag. Maar geloof
me, we doen dat niet om dwars te liggen, maar om
waarde te leveren en geen spiegeltjes en kraaltjes.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we
in 2022 van jullie verwachten?
‘Er zat een lekkere dynamiek in 2021 die prima voor
ons werkte. We hebben zin in 2022.
We hebben net een paar
prachtige accounts getekend
waarmee we samen stevige
marcom-uitdagingen mee
aangaan. We laten ons
contenthuis Kaliber Studio
gestaag groeien en gaan ons
Inventors-label in de markt
zetten.‘

zonder in te leveren op kwaliteit. Kenmerkend voor
nu en 2022? We zijn altijd oprecht betrokken in de
samenwerkingen met onze klanten. Geen
anoniem team met een accountmanager d’r op,
maar een groep gedreven mensen die elke dag de
vetste producten willen maken. 2022 wordt voor
ons een jaar van significante groei, waarin we de
laatste transformatie van scale-up naar full scale
agency zetten door de magische 100-grens te
doorbreken.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Dat zijn onze soft skills, onze mensen. Sommigen
noemen het nuchterheid, maar voor ons is dit niet
meer dan normaal. Wij geloven in de betrokkenheid
van elk teamlid, dat elke stem ertoe doet in alle fases
van het proces. Je mag dus ook gezonde
tegenspraak van ons verwachten, of je het nu wil of
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niet. Groot dromen, enthousiast zijn en vooral
durven het gewoon te doen.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te
halen?
‘Een beetje durf en een open mindset. En een
brutale en betrokken product owner die de schakel
vormt tussen business en onze skillset. Aan ons
samen de taak om met doortastende strategie,
verbluffend design en ijzersterke techniek de
allerbeste producten te bouwen. Met elkaar op
zoek te gaan naar die ultieme user experience.
Dus gooi die kaarten open, leg af en toe de benen
op tafel, maar steek ook die handen uit de
mouwen. Toon kwetsbaarheid, heb vertrouwen en
doe alles met de wil om iets heel vets te maken.
Dat doen wij ook.’
Wat zijn volgens jullie dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
‘Retentie en personalisatie. Hoge engagement en
het creëren van loyale klanten met sterke
merkvoorkeur. Schermtijd veroveren. Verleiden,
triggeren, ontzorgen en de juiste service op het

Bureau: NeoSEM
Wie: Tim van Rootselaar
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,45
Digital/middelgroot 2
‘Door wederzijds vertrouwen maken we de klant
online succesvol’
Wat betekent de waardering in het bureau
klanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Erkenning voor wat we doen voor onze klanten: een
mooier compliment kunnen we niet krijgen. Dit is
dan ook waar we erg goed in zijn: onze relaties met
klanten. Het betekent veel voor ons als team. Van blij
tot enthousiast, van alles komt langs. Maar er is
vooral een trots gevoel vanuit ons hele team. Als
hecht team zetten we dit toch even neer. ‘
Wat betekent het in aanloop naar 2022?
‘Door de hoge waardering van onze klanten zien we
dat we goed op weg zijn. Dit is natuurlijk een enorme
boost om nog harder voor onze klanten te werken.
We zijn tenslotte een team dat nóg beter wil
worden.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich?
‘We willen onze klanten altijd de beste service

juiste moment. Elk contactmoment telt. Laat
iedere experience dus een onvergetelijke zijn. Dat
is waar wij dagelijks mee bezig zijn. Met creatieve
strategie, verbluffend design en ijzersterke techniek
helpen wij bij het naadloos doorvertalen van het
merk en klantervaringen in apps en software.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat
kunnen we in 2022 van jullie verwachten?
‘Digitale oplossingen die uitblinken in ultieme user
experience en direct meerwaarde leveren voor de
business van onze klanten. In 2022 pakken we met
onze klanten het podium!’

bieden. We luisteren naar hun wensen en gaan vol
voor de doelen die we samen stellen. Onze
effectiviteit en de relatie met onze klanten zijn dan
ook zeker aspecten waarin wij ons onderscheiden.
Hierdoor kunnen klanten altijd op ons vertrouwen.
Het verloop van klanten is bij ons dan ook nihil. We
zetten net dat extra stapje voor onze klant om het
beste resultaat te halen. Verder werken we natuurlijk
target-en datagedreven. Alles meetbaar maken is
waar wij goed in zijn!’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken?
‘We zijn als bureau natuurlijk erg ambitieus. Dit
verwachten wij daarom ook van onze
opdrachtgevers. Wij gaan voor échte ondernemers
die niet bang zijn voor serieuze investeringen. Met de
maximale inzet van zowel opdrachtgever als bureau
bereik je het optimale. Dat is echt waar wij voor
gaan! Verder is een goede vertrouwensband het
halve werk. We verwachten dan ook het volste
vertrouwen van de klant. Door wederzijds
vertrouwen maken we de klant online succesvol.’
Wat zijn volgens jou de hete hangijzers op dit
moment van marketing?
‘Automatisering is natuurlijk een actuele kwestie waar
lees verder op pagina 70
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wij niet omheen kunnen. We proberen dit juist als
kracht te zien in plaats van als bedreiging. Door meer
te automatiseren hebben we meer tijd voor de klant.
We besteden daardoor meer tijd aan het opsporen
van nieuwe kansen.
Verder verandert het landschap van de bureauwereld
snel. Je ziet steeds meer overnames. Wij focussen
op ontwikkeling van ons team, zodat we steeds beter
werk kunnen leveren voor onze klanten.’
Hoe kijken jullie terug op 2021? En wat kunnen we
van jullie in 2022 verwachten?
‘Daar is het woord weer: trots. We kijken terug met
een trots gevoel. We hadden als bedrijf 2
doelstellingen: groeien als bedrijf en erkenning

krijgen door middel van awards. Dit is allebei gelukt.
We groeien qua klanten en qua medewerkers. We
trekken steeds meer talent aan, waar we erg trots op
zijn. En niet te vergeten: we hebben natuurlijk
erkenning van FONK en FD Gazelle gekregen!’
Dit gevoel willen we in 2022 vasthouden. Daarom
staat in 2022 een volgende stap zetten naar
volwassenheid voorop. We willen onze
dienstverlening verbeteren. Ondanks dat we meer
‘opgroeien’, zullen we altijd onze cultuur behouden.
De persoonlijke groei van het team staat voorop. Als
je goed voor je mensen bent, ben je namelijk ook
goed voor je klanten.'

FONK100 2021 nº 325

Bureau: Popcorn Stories
Wie: Michan Tolman
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,85
content creation/klein
‘We zijn niet bang om nieuwe dingen te proberen en de
klant gedurfde keuzes voor te leggen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Eigenlijk ben ik vooral heel trots op het team. Deze
waardering hebben ze dubbel en dwars verdiend. Voor
ons bureau betekent het vooral dat we op de goede weg
zijn. Natuurlijk is het een mooie aanleiding om even te
proosten, maar we moeten er ook niet te lang bij stil
staan. Uiteindelijk willen we gewoon die top 10
bestormen en dan heb je niet zoveel aan borstklopperij.
Kritisch blijven is belangrijk, zeker op momenten dat het
even niet zo voor de hand ligt.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Als ik ons rapport mag geloven is het de creativiteit, en
ik kan mij daar wel in kan vinden. Onze creativiteit uit
zich niet in het bedenken van de meeste spectaculaire
of knotsgekke campagnes, maar in de verschillende
manieren waarop we zelfs de kleinste verhalen van onze
opdrachtgevers tot leven kunnen wekken. Daarnaast zijn
we niet bang om nieuwe dingen te proberen en de klant
gedurfde keuzes voor te leggen. Dat is natuurlijk altijd
een risico, dus het is erg leuk om te zien dat dat juist
wordt gewaardeerd.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Ik denk dat ik voor alle collega’s in het vakgebied spreek
als ik zeg dat het fijn is als een opdrachtgever het
vertrouwen compleet bij ons, het bureau, legt. Dan

Bureau: RauwCC
Wie: Maarten Reijgersberg
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,56
Full service/middelgroot 2
‘Social is waar het bij ons begint’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Het geeft ons enorm veel energie voor 2022 en dit
resultaat biedt een uitdagende nulmeting voor het
bureau-klanttevredenheidsonderzoek van volgend
jaar.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou
het meest?
‘Sinds 2010 hebben we ons ontwikkeld van

kunnen echt de meest
bijzondere en creatieve dingen
ontstaan. Daarnaast is het voor
ons ook belangrijk dat een
opdrachtgever zichzelf
kwetsbaar durft op te stellen.
Kwetsbaarheid is een belangrijk
onderdeel van geloofwaardigheid, en
dus voor het overbrengen van een boodschap. ‘
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment
in marcom? En hoe haken jullie in je werk daarbij aan?
‘Ik denk dat iedereen wel merkt dat diversiteit en
inclusiviteit op dit moment erg van belang zijn in de
communicatie. Ook wij vinden dat belangrijke thema’s,
maar ik denk niet dat je ze er bij de haren bij moet
slepen. Daar prikken consumenten zo doorheen. Wij
proberen altijd het eerlijke verhaal uit een opdrachtgever
te halen, en vaak blijkt daar vanzelf wel uit dat ze divers
en/of inclusief zijn. Als je het niet vertelt, maar gewoon
bént, komt dat veel beter over. Show, don’t tell.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we
in 2022 van jullie verwachten?
‘Ik kijk terug op een wisselend 2021. In het begin hadden
we nog behoorlijk veel last van alle restricties en
maatregelen, maar halverwege het jaar hebben we echt
een mooie groei kunnen maken en het team kunnen
uitbreiden. Ik ben blij dat we die veerkracht hebben
getoond.
In het nieuwe jaar hoop ik dat we onze opdrachtgevers
weer kunnen verbazen met inspirerende, unieke
producties. Laatst kreeg ik een mooi compliment van
een opdrachtgever: ‘toen ik een video voorbij zag
komen, wist ik gewoon dat deze van jullie was.
Als we dat in 2022 met elke productie voor elkaar
zouden kunnen krijgen, die Popcorn Stories-signature,
hebben we het heel goed gedaan.’

socialmedia-bureau naar creatief bureau met een
focus op premium content. Daar waar andere
bureaus vaak eindigen met “we moeten ook nog wat
met social”, is social nog steeds dat waar het bij ons
begint.
Omdat we geen accountmanagers hebben, zijn de
lijntjes tussen onze opdrachtgevers en mijn collega’s
bijzonder kort en zit er weinig ruis tussen briefing,
strategie en uitvoering.
Daarnaast hebben we een vrij dunne flexibele schil
en juist heel veel divers talent in huis, van strategen
tot motion designers en van videografen tot
contentmanagers. Hierdoor is iedereen gewend om
met elkaar te werken en dit zie je terug in de
kwaliteit en de doorlooptijd van het werk dat we
opleveren. Voor een creatief bureau zijn we efficiënt
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georganiseerd en onderscheiden we ons in executie.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Een duidelijke briefing, vertrouwen en de wil om
samen het maximale uit een opdracht te halen. We
zijn geen ‘u vraagt, wij draaien’-bureau.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
‘Technologie, innovatie en communicatie gaan nog te
weinig hand in hand. Wij willen met ons werk het
communicatievak continu uitdagen en doen dat
samen met onze opdrachtgevers middels de
nieuwste technieken en innovatieve concepten.
Zo hebben we juist tijdens de corona-epidemie
geïnvesteerd in een pod- en webcaststudio en
kunnen we inmiddels al onze strategiesessies ook
online aanbieden. Offline blijft echter wel veel leuker
natuurlijk!

Bureau: Revitalize
Wie: Michael Versélewel de Witt
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,22
Design/klein
‘We realiseren succesvolle make-overs van merken’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Ons team is enorm blij met deze torenhoge
klantwaardering. Hetis mooi om te zien hoe we jaar op
jaar een hogere gemiddelde score krijgen. Van een 8,82 in
2019 naar een 9,16 in 2020. En nu zelfs een 9,22
gemiddeld. Deze score legt de lat weer erg hoog voor
onszelf in 2022! ‘
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
Wij hebben ons gespecialiseerd in de herpositionering en
rebranding van bestaande merken. Dat wil zeggen dat we
succesvolle make-overs van merken realiseren, zodat ze

The war on talent
winnen we vooralsnog
door een ijzersterke
bedrijfscultuur te
koesteren en veel te
investeren in
talentontwikkeling en uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘2021 was net als 2020 een roerig jaar dat we
desondanks met hele mooie resultaten kunnen
afsluiten. Dit jaar hebben we onze kennis en ervaring
met Esther Olofsson, Nederlands eerste virtuele
influencer, kunnen inzetten voor de eerste virtuele
merkambassadeur voor Dura Vermeer; Lou de
Bouwer. Ik verwacht dat in 2022 meer
opdrachtgevers hun voorbeeld gaan volgen.’

de best mogelijke versie van zichzelf worden en daarmee
ambitieuze groeidoelstellingen behalen.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Ambitie, aandacht en een open houding zijn voldoende
voor een succesvolle rebranding samen met ons team.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment in
marcom?
‘Door de COVID-19 maatregelen is de digitalisering van
marcom ook dit jaar verder versneld. In de afgelopen jaren
werkten wij in rebranding trajecten al op basis van een
online-first aanpak, maar voor de meeste klanten is het
zelfs online-only geworden.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we in
2022 van jullie verwachten?
‘2021 was ondanks COVID-19 voor ons een succesvol jaar
met onder andere groei in het aantal klanten en Revitalize
teamleden. In 2022 proberen we onszelf nog verder te
verbeteren en mikken we op een gemiddelde
klantwaardering 9,3.’

FONK100 2021 nº 325

Bureau: SenS Online Solutions
Wie: Marcel Sluijter
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,06
Full service/middelgroot 1
‘Met onze topsportmentaliteit proberen we het elke dag
net een stukje beter te doen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Dat betekent super veel voor ons als bureau, aangezien
we service en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.
Het is supermooi om te zien dat de harde inzet, passie
van onze specialisten en natuurlijk de resultaten door
onze klanten worden gewaardeerd. Dagelijks zijn we
bezig om samen met de klanten mooie resultaten te
behalen en een hoge waardering in de FONK100 is de
kers op de taart.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Dat zit bij ons het meest in een service- en
resultaatgerichte en persoonlijke aanpak, waarbij we de
investeringen van onze klanten behandelen alsof het onze
eigen investering is. Met deze mindset proberen we het
maximale rendement te behalen, iedere dag weer.
Daarnaast hebben we onze organisatie heel flexibel en
schaalbaar ingezet, waardoor we niet alleen een extreem
snelle service kunnen bieden, maar waardoor we er met een
goede prijs/kwaliteitsverhouding ook voor zorgen dat we
zowel voor de lokale startup als voor multinationals aan het
werk zijn. Natuurlijk kunnen we opschalen qua tarieven,
maar het bedienen van een brede scope vinden wij veel
belangrijker, omdat wij ook met heel weinig gestart zijn.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Communicatie is hierin key. Wij merken dat we het

meeste resultaat uit online campagnes of websites halen
als de klanten vooraf een duidelijke briefing aanleveren
met wie zij zijn, waar ze voor staan, wat hen uniek maakt
en het belangrijkste wat het einddoel moet zijn van de
campagnes. Om de campagnes extra goed in te richten
en goed aan te laten sluiten bij de verwachtingen, zorgen
we er altijd voor dat we starten met een gezamenlijke
kickoff meeting. Maar ook tijdens de campagnes is het
belangrijk om te blijven communiceren om de resultaten
te maximaliseren. Onze specialisten vertalen zo duidelijk
mogelijk de resultaten door naar de klant, zodat deze ons
van de nodige input en feedback kan voorzien.
Daarnaast helpt het ook als onze contactpersoon
betrokken is bij onze campagnes, waardoor deze met ons
mee kan schakelen en ons nog beter voorzien van
informatie die om kunnen zetten in creatieve en
resultaatgerichte campagnes.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment in
marcom?
‘Het verkrijgen van toestemming van de doelgroep om ze
persoonlijk te mogen blijven benaderen en de
bewustwording van de klanten van het privacybeleid. We
merken dat dit bij veel ondernemers nog een
ondergeschoven kindje is.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we in
2022 van jullie verwachten?
‘2021 was voor ons als bureau een goed jaar met
wederom een FD Gazellen Award en een hogere
normering in de FONK100. Ik denk dat deze twee prijzen
laten zien dat we als bureau goed bezig zijn. En ondanks
een nieuwe manier van werken, namelijk meer vanuit
huis, dat dit niet ten koste is gegaan van onze service en
kwaliteit. Dat is iets waar we zeer trots op zijn. Voor 2022
mogen onze klanten nog meer verwachten, met onze
topsportmentaliteit proberen we het elke dag net een
stukje beter te doen.’
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Bureau: Somention
Wie: Charlotte Koeleman en Diederik Chevalier
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,74
Content creation /groot
‘Onze opdrachtgevers moeten openstaan om
met ons op avontuur te gaan’
Wat betekent de hoge waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Een geweldig, warme waardering van onze
opdrachtgevers en bevestiging dat de investering in
creatieve talenten resultaat oplevert. 2022 zal in het teken
staan van het doel om de nummer één European fan
creating agency voor global brands te zijn.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Wij geloven dat échte connecties leggen tussen merk en
doelgroep, succes brengt voor de klant. Dit doen wij door
het creëren van een doelgerichte social strategie en inzet
van goed community management voor onze
opdrachtgevers, waardoor de doelgroep ook echt fan
wordt.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?

Bureau: STROOM
Wie: Samantha Catsburg
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,81
Media/middelgroot 2
‘Hoe meer je met ons deelt, hoe beter
wij kunnen adviseren’
Wat betekent de hoge waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘De hoge waardering is een bevestiging van hetgeen
we bij STROOM doen. We werken nauw samen met
onze klanten: onze collega’s worden als het ware
onderdeel van het marketingteam van de klant. Ons
team is breder ontwikkeld dan alleen media en kijkt
ook graag mee op merk- en marketingcommunicatie
elementen. Doordat STROOM onderdeel is van het
Candid platform hebben we toegang tot bijna alle
disciplines van het communicatie
speelveld en kunnen we onze
klanten in principe op alle
gebieden helpen. Dit zie je
terug in de waardering. Ter
voorbereiding op 2022
nemen we dit resultaat
mee in de verdere uitrol
van de fusie met De Media

‘Innovatief denken en een
teamplayer zijn, waarbij
Somention de social
savviness en
creativiteit aan tafel
brengt. Onze
opdrachtgevers
moeten openstaan om
met ons op avontuur te
gaan binnen het social
medialandschap.’
Wat zijn dè hete hangijzers van
dit moment in marcom?
‘De negatieve kanten van social media krijgen veel
aandacht. Somention lanceert binnenkort de Somention
Social Principles waarbij wij ons uitspreken over de manier
waarop wij denken dat merken zich zouden moeten
profileren en hoe zij verantwoord kunnen adverteren.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we in
2022 van jullie verwachten?
'Het afgelopen jaar stond in het teken van onze
naamsbekendheid. We zijn 200% gegroeid, waarbij de
focus lag op social strategie en creatie. De komende jaren
willen we op een gezonde manier doorgroeien als leading,
onafhankelijk social mediabureau.'

Maatschap. Onze beide bureaus hebben de
klantrelatie op 1 staan en gezien de waardering die
we hierop krijgen is het een essentiële.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘Bij STROOM geven we tijd en aandacht aan onze
klanten, maar kijken we ook op onze eigen manier
naar media. Door niet alleen naar het mediavraagstuk
sec te kijken, maar ons ook te verdiepen in de merken marketingcommunicatie uitdagingen. Vanuit dit
geheel kunnen we een beter en effectiever mediaadvies formuleren. Dit zie je terug in hoe ons team is
opgebouwd. We hebben collega’s die vanuit media
ontwikkeld zijn, maar ook voormalig marketeers en
communicatiemanagers zodat we de klantvraag nog
beter kunnen doorgronden.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘We hebben een breed klantportfolio, dus daarin zijn
we divers. Wat we bij al onze klanten terugzien is de
bereidheid tot echt samenwerken (c.q. openheid). Het
is een relatie die we aangaan als partnership: niet als
leverancier. Dit maakt dat je open moet zijn en moet
willen delen met ons. Dat geldt voor de klant maar
ook andere partners van de klant zoals het
reclamebureau. Binnen deze driehoek moet het
gebeuren. Hoe meer je met ons deelt, hoe beter wij
kunnen adviseren.’ 
>>
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Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
‘De effectiviteit van de marketingcommunicatie. De
mediamogelijkheden worden alleen maar complexer,
vraag en aanbod lopen binnen sommige
mediakanalen verder uit elkaar en het cookieloos
adverteren maakt dat we digitaal anders moeten
inrichten. In het verleden behaalde resultaten zijn
geen garantie meer voor de toekomst en als bureau
helpen we onze klanten hiermee.’

Bureau: Studio Piraat
Wie: Jasper de Vink
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,03
Design/middelgroot 2
‘Wij zijn merkvertalers en weten snel tot
de kern te komen’
Wat betekent de hoge waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie en: wat
betekent het voor het bureau in aanloop naar 2022?
‘Het is supergroot compliment aan het team en bevestigt
ons gevoel dat we goed bezig zijn. Dit is de eerste keer
dat we aan de FONK100 deelnemen en dan is het
fantastisch dat we meteen op de nummer-1 positie bij de
designbureaus middelgroot 2 staan. Ook laat het zien dat
onze visie en werkwijze aanslaat bij onze opdrachtgevers.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Wij zijn merkvertalers en weten snel tot de kern te
komen. We houden van verdiepen, strategisch nadenken
en uitmuntend design. Het proces richten we begrijpelijk
in en het praatje laten we kloppen met het plaatje.
Merkstrategie en ontwerp worden in iedere brand
touchpoint met in elkaar in harmonie gebracht en
verankerd binnen de organisatie. Hierbij werken we op de
lange termijn intensief samen met onze opdrachtgevers.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Een dosis nuchterheid, recht door zee durven zijn en
openstaan om (indien nodig) het roer om te gooien.
Elkaar als persoon en ieder zijn kennis en expertise te
respecteren is voor ons cruciaal om samen het beste
resultaat te behalen.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment in
marcom?
‘Het hete hangijzer op dit moment is ‘massclusivity’.
Exclusiviteit bieden voor de massa. Waar een Uber, een
Airbnb of een Apple dit begrip goed begrijpen, slaat het in
de huidige tijdsgeest vooral op het anti-hokjes denken
voor doelgroepen en meer richten op waarde bieden
voor het individu. Kortom: doelgroepen maken op basis
van interesses en waardes, minder op demografische

Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
‘We kijken ontzettend positief terug op 2021. We
hebben onszelf opnieuw op de kaart gezet en onszelf
verbeterd terwijl de relatie met - en aandacht voor de
klant behouden zijn gebleven. Zo getuigt ook het
behouden van onze nummer 1 positie. Ons team is
klaar voor 2022 en met de uitbreiding van ons team
willen we meer klanten helpen groeien. Merken die
daarnaar op zoek zijn kunnen ons altijd bellen.’

aspecten. Dit betekent voor ons als merkvertalers werken
aan een onderscheidende positionering en design.
Merkuitingen die aan de hand van emotie open en
herkenbare situaties schetsen speciaal voor jou, in plaats
van het laten zien van stereotypes. Zo blijft het echt én is
het natuurlijker om op de langere termijn achter je verhaal
en daarmee je merk te blijven staan.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we in
2022 van jullie verwachten?
‘2021 was een bewogen jaar waarin we met een
fantastisch team de balans hebben weten te vinden
tussen werken met mooie opdrachtgevers en aandacht
besteden aan ons eigen merk. Na 15 internationale design
awards, gave projecten en de gezonde groei van het team
voelt onze pek in de FONK100 als een kers op de taart.
2022 staat in het teken van het verder uitbouwen van wat
we in 2021 hebben opgebouwd en de consistentie en
creativiteit waarborgen die nodig is om impact te maken
met onze opdrachtgevers.’
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DE FONK100 STAAT ONDER

De nummer 1 positie is dit jaar (weer!)
voor STROOM!
Het beste mediabureau in de FONK100 met
gemiddeld een 8,81 als waardering over 13
competenties.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op!
We danken onze klanten voor het vertrouwen:
zo groeien we samen door, en komen we samen
verder.
We groeien hard en zijn op zoek naar nieuwe
collega’s. Wil jij werken in een fijn team en onze
klanten helpen groeien met advies over media,
merk- en marketingcommunicatie?
Kijk op: stroom.com/werken-bij

A Candid Company

FONK100 2021 nº 325

Bureau: SWIS
Wie: Barry van der Meij
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 8,74
Full service/groot
‘Wij staan voor duurzaam digitaal veranderen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Erkenning van onze klanten is waar we het als bureau
uiteindelijk voor doen! We zijn ontzettend trots op de
notering in de FONK100 en enorm dankbaar voor de
prettige samenwerking die we dagelijks met onze klanten
hebben. Dat zij dit zo hoog waarderen is een groot
compliment naar de mensen die het doen. Niet alleen de
mensen van SWIS maar ook van onze klanten.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou het
meest?
‘Als SWIS staan we voor duurzaam digitaal veranderen.
Duurzaamheid zit niet alleen in het type projecten die
veelal gerelateerd zijn aan grote maatschappelijke thema’s
(zoals energietransitie) maar ook de duurzaamheid van de
relatie. We werken met de meeste klanten al langer dan 5
jaar samen en het is dan ook precies deze samenwerking
die maakt dat we samen succesvol zijn.
Er is in de markt een enorme beweging gaande waarin
bedrijven in rap tempo consolideren en groter, sterker,
stoerder, vermogender en prestatiegerichter te worden.
Vaak wordt deze transitie ondersteund door kapitaal van
investeerders met een, wat ons betreft, ongezonde hang
naar rendement die uiteindelijk beschadigend kan werken
voor de klantrelatie. Wij hebben als motto “op eigen
benen”. We doen het zelf, onze klanten praten met de
ondernemers bij SWIS en met onze kernwaarden eerlijk,
nuchter en vastberaden staan wij voor het realiseren van
de ideeën en ambities van onze klanten’

Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘We zien gelukkig dat de digitale volwassenheid van onze
klanten toeneemt en dat zij daarmee nog beter in staat
zijn hun opdrachtgeverschap op een professionele
manier in te vullen. Natuurlijk hebben wij alle expertise
van strategie, design, development, optimalisatie en
beheer in huis maar zonder goed opdrachtgeverschap is
het behalen van de doelstellingen ingewikkeld of zelfs
onmogelijk. Succes van de samenwerking met SWIS
hangt dus nauw samen met professioneel
opdrachtgeverschap.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit moment in
marcom?
‘We zien dat onze opdrachtgevers steeds meer behoefte
krijgen aan personalisatie, het bij elkaar brengen van de
verschillende kanalen en inzichten en op basis hiervan
data-driven keuzes maken. Het open DXP van SWIS zorgt
ervoor dat wij dit ook voor hen kunnen realiseren. We
verwachten dat 2022 een jaar zal zijn waarin veel klanten
de stap maken van hun CMS met losse marketingtools
eromheen naar een echt DXP. Hiermee zullen zij beter in
staat zijn hun stakeholders te voorzien van de informatie
en content die zij op een specifiek moment nodig
hebben.’
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen we in
2022 van jullie verwachten?
‘We kijken terug op een mooi 2021 met veel projecten die
maatschappelijke impact hebben. Het was een jaar om
niet snel te vergeten waarin we soms bij elkaar en soms
op afstand keihard hebben gewerkt aan het waarmaken
van onze ambitie: Onze klanten helpen duurzaam digitaal
te veranderen. Dat we het jaar met zo’n mooie positie in
de Fonk100 maakt ons behalve een beetje trots vooral
heel dankbaar. Dankbaar voor de duurzame relatie met
onze klanten.’
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Bureau: Weekend Creative Agency
Wie: Bas Uytdenhouwen
Gemiddelde klanttevredenheid: 9,46
Full service/middelgroot 2
‘Onze opdrachtgever is een botsauto met vuurpijlen’
Wat betekent de waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021 voor jullie?
‘Een lijst triple A klanten die ons meer dan geweldig
vindt? Dat klinkt als goed nieuws! We blijven keihard
werken, ze kapot-servicen en zorgen dat we in alle
onderdelen van de samenwerking blijven verrassen
met merkgedreven creatieve impact. Als je daar als
team van creatieve superhelden waardering voor krijgt
dan is werk pas echt iedere dag Weekend.’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich het meest?
‘We zijn street smart én book smart met een dosis
creatieve magie en de service van een 3
Michelinsterren tent. Een soort luxe all-in resort voor
creatieve impact waarbij je al met de billen bloot melk
uit een kokosnoot ligt te drinken nog voor je goed en
wel geland bent binnen Handpicked Wonderland.’
Over welke vaardigheden moet een opdrachtgever
beschikken om er bij jullie het maximale uit te halen?
‘Onze opdrachtgever is een botsauto met vuurpijlen.
Of dat nou een brand identity, keiharde activatie of

wereld-veranderend digitaal product is. Wij matchen
het beste met merken die keihard vooruit willen,
nieuwe routes durven te verkennen en niet bang zijn
om af en toe te botsen - omdat ook wij in al onze
trajecten vol gas gaan en altijd alles geven.’
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
'Een wereld in beweging! Dynamische campagnes,
contextuele merkbeloftes, generative brand stories en
fluid identities. Wij staan niet stil, maar ons werk ook
- letterlijk - niet. Generative creativity in overdrive.
Creatives met een oneindige set uitingen en
uitvoeringen.'
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
'2021 was een fantastisch jaar in in 2022 gaan we met
elkaar de creatieve lat nog verder uitdagen en
verleggen - en met slim, mooi en verrassend werk
met de klant manoeuvreren door het creatieve
landschap.
Als we dat doen en onze superkrachten komen bij
elkaar, dan wordt dat ontastbare stukje magie ineens
zichtbaar voor iedereen. Een beetje zoals bij Captain
Planet eigenlijk. En zo weten we dat wanneer de
zoemer gaat onze botsauto niet alleen het hardste
rijdt, maar ook het meeste glimt en het beste botst.
Tijd voor Weekend.'
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Bureau: Wunder
Wie: Alef de Jong
Gemiddelde klanttevredenheid 2021: 9,04
Design/klein
‘We kunnen ons niet te veel laten leiden
door tijdelijke hypes’
Wat betekent de hoge waardering in het bureauklanttevredenheidsonderzoek 2021?
‘Dat we ondanks de corona én de groei die we
doormaken zo goed gewaardeerd worden.
Compliment voor iedereen bij Wunder. Waar ik zelf
ook echt trots op ben is dat we al 6 jaar achtereen in
de top 3 van Nederlandse Designbureaus staan. Dit
laat zien dat we heel consistent zijn.’
Wat betekent het voor het bureau in aanloop naar
2022?
‘Deze mooie score bewijst dat onze, intensieve
manier van samenwerken - en het creatieve werk dat
dit oplevert – heel goed wordt gewaardeerd. We
gaan hier zeker mee door. Daarnaast drukken de
opdrachtgevers ons met de neus op de feiten en
geven ze aan waarin we nog kunnen groeien. We
hebben concreet actie ondernomen en onszelf
versterkt. Al hoeven wij niet hét bureau te worden dat
uitblinkt in facturatie en administratie ;-)’
Waarin onderscheidt jullie bureau zich volgens jou
het meest?
'We horen regelmatig van onze opdrachtgevers dat
ons proces en de manier waarop we samenwerken
echt anders is.
Veel bureaus presenteren 3 voorstellen en zoals een
opdrachtgever onlangs nog aangaf: “dan weet ik
heus wel dat de laatste optie de voorkeur van het
bureau is”.
Deze manier van werken is niet de onze. Ons proces
is heel flexibel en open. In een co-creatie sessie,
open reviews en workshop betrekken we de
opdrachtgever heel vroeg in het (creatieve) proces.
Zij beschikken immers over curiale kennis en kunde
en samen komt je tot de beste oplossing. Bij een
eerste creatieve werksessie nemen we ook niet 3
voorstellen mee, maar wel 6 tot 9 conceptuele
routes. Samen creëren we verder, ontdekken we
nieuwe wegen en vinden we onverwachte
doorbraken voor het merk.
Ik ben ervan overtuigd dat we zo het best werk
maken. De goede waardering van ons creatieve werk

(creativiteit,
effectiviteit en
sparringpartner)
bewijst dit ook.‘
Over welke
vaardigheden moet
een opdrachtgever
beschikken om er bij
jullie het maximale uit
te halen?
'Een opdrachtgever moet
openstaan voor een echte
samenwerking. En in de samenwerking eerlijk en
empathisch zijn. We dagen opdrachtgevers uit om
zelf ook input te leveren. Je kunt niet alleen halen,
maar moet ook iets brengen. Want hoe meer energie
een opdrachtgever erin steekt hoe beter het
resultaat. Het is net als een tennisbal die je tegen een
muur gooit. Hoe harder je gooit, hoe verder deze
terug zal stuiteren.'
Wat zijn volgens jou dè hete hangijzers van dit
moment in marcom?
'De maatschappij en de wereld waar merken zich
manifesteren veranderen continu. We kunnen ons
niet te veel laten leiden door tijdelijke hypes. Merk
moeten flexibel genoeg moeten zijn om op al deze
veranderingen in te spelen. Want alleen zo blijf je
relevant en zichtbaar. Vanuit dat perspectief
ontwikkelen wij ook de merken van onze
opdrachtgevers.'
Hoe kijken jullie terug op 2021 terug en wat kunnen
we in 2022 van jullie verwachten?
'In 2021 hebben we op verschillende vlakken groei
doorgemaakt. We hebben de hoogste
klanttevredenheid sinds jaren en daarnaast hebben
we qua hoeveelheid werk het beste tot nu toe. Met
een compact team hebben we veel werk verzet. Het
team is in 2021 wel gegroeid en we hebben een
mooie basis om op door te bouwen en de groei op
alle 3 vlakken door te zetten. Over de business
maken we ons geen zorgen. Mooie opdrachtgevers
weten ons nog steeds te vinden. De uitdaging ligt
eerder in de werk, privé balans.
Wellicht ken je de 3 fffen: fun, famous, fortune. Voor
volgend jaar voegen we daar family aan toe. Family
staat in dit geval voor de privé tijd en ontspanning.
Als we in 2022 de groei doorzetten, weer zo’n mooie
waardering krijgen van onze opdrachtgevers én de 4
fff-en zijn in balans, dan ben ik een heel blij persoon.'
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Recap powertalks 2021
Hans van den Boom, BOOM

don't tell it, but just be it, it comes across much better.

‘Sincere commitment to society, to customers, to

Show, don't tell. ’

employees and to other important stakeholders will
receive even more attention. A connection that is based

Maarten Reijgersberg, RauwCC

on trust, respect and transparency'

We want our work to continuously challenge the
communication profession and we do this together with

Rick Zuidbroek, DoubleSmart

our clients using the latest techniques and innovative

'Growth cannot continue indefinitely with resource

concepts.

constraints, logistics
problems and other aspects that have no positive effect

Michael Versélewel de Witt, Revitalize

on the world economy'

Ambition, attention and an open attitude are sufficient for
a successful rebranding together with our team'.

Cees Faes. Fightclub
1The secret, besides simply coming up with the smartest

Marcel Sluijter, Sens Online Solutions

ideas, is knowing what you're good at and therefore

We get the most out of online campaigns or websites

knowing which assignments you will accept and which

when clients provide a clear briefing in advance with who

you will not’

they are, what they stand for, what makes them unique
and most importantly what the end goal of the campaigns

Jan-Willem van Beek, Forty

should be'.

'We have a clear focus. We focus on proposition teams,
innovation teams and startups that have the ambition to

Charlotte Koeleman and Diederik Chevalier, Somention

develop scalable products'

Somention will soon launch the Somention Social
Principles, in which we speak out on how we think brands

Maarten Verhey. GIG creative film production

should present themselves and how they can advertise

‘You now see purpose marketing gaining enormous

responsibly.

popularity, where the real story makes the difference.
Sincerity and credibility are the most important elements

Samantha Catsburg, Stroom

here’

We don't just look at a media issue, but also at the
branding and marketing communication challenges. From

Guy Lokhoff, Hammerfest

this whole we can formulate a better and more effective

'In the work we make, we're becoming more aware; we're

media advice.’

increasingly seeing a cast with people of color, but what
about the crew?’

Jasper de Vink, Studio Piraat
We are brand translators and know how to get to the

Ronald van Schaik, Kaliber

heart of the matter quickly. We like to delve deeper, think

'We're steadily growing our content house Kaliber Studio

strategically and design with excellence'.

and moving to market our Inventors label'
Barry van der Meij, SWIS
Lotte Nijland and Matthijs Klaver, Move4Mobile

The success of the collaboration with SWIS is therefore

‘Every contact moment counts. So let every experience be

closely linked to professional commissioning".

an unforgettable one'.
Bas Uytdenhouwen, Weekend Creative Agency
Tim van Rootselaar, NeoSEM

We match best with brands that want to move forward

‘As an agency we are of course very ambitious. We

hard, dare to explore new routes and are not afraid to

therefore expect the same from our clients'

collide from time to time'.

Michan Tolman, Popcorn Stories

Alef de Jong, Wunder

We always try to get the honest story out of a client, and it

In a co-creation session, open reviews and workshop we

often shows that they are diverse and/or inclusive. If you

involve the client very early in the (creative) process'.
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Who to Watch 2021:

Nieuwe gamechangers
claimen hun plek
FONK volgt jaarlijks start-ups, scale-ups en grownups in de bureauwereld en selecteert daaruit vijftien
tot twintig bureaus die zich (onder meer)
onderscheiden door hun verfrissende, duidelijke
propositie en een sterk management dat de nek durft
uit te steken voor aansprekende opdrachtgevers.
Bureaus van onze selectie die jonger zijn dan drie
jaar worden door de redactie van FONK bovendien
voorgedragen voor de Consideration List SAN New
Kids on the Block 2021. Daarnaast is er voor de
bureaus die in de Who to Watch-lijst de meeste
aandacht van onze lezers en op social media wisten
te trekken, ruimte gereserveerd in dè bureau-uitgave
van het jaar: de FONK100 van 2021. Dit zijn de 7
bureaus die zich dit najaar het best in de kijker
speelden:

Every year, FONK monitors start-ups,
scale-ups and grown-ups in the agency
world and selects fifteen to twenty agencies
that stand out (among other things) because
of their refreshing, clear proposition and
strong management that dares to stick its
neck out for appealing clients. Agencies
from our selection that are less than three
years old are also nominated by the editors
of FONK for the Consideration List SAN New
Kids on the Block 2021. In addition, the
agencies that attracted the most attention
have earned special status in the FONK100
of 2021. These are the 7 agencies that
attracted the most attention this autumn:
lees verder op pagina 84
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Calamity Jane

Cut the Code

2021 nº 325

Digital Growth Agency

GoodKarma Agency

Kiona de Vries, Calamity Jane:
‘Een andere rol voor vrouwen in de reclame’
‘We gaan voor een andere rol voor vrouwen op de
schermen: het doorbreken van stereotypen. Vrouwen in
reclames worden nog steeds heel stereotiep neergezet:
ze likken, zuigen, zorgen, scheren, smeren, poetsen,
wassen en douchen wat af in advertising. En vaak zijn ze
sexy en ook nog eens wit. Te vaak spelen ze de rol van
stereotype huismoeder. Uit onderzoek blijkt dat 1% van de
vrouwen in ads grappig zijn, 2% intelligent en 3% leiders.
Dat moet anders. Calamity Jane is ervan overtuigd dat
merken de morele plicht hebben om bij te dragen aan
een realistisch vrouwbeeld. Om zo vrouwen wereldwijd te
inspireren.
En achter de schermen: de reclamewereld is en blijft een
mannenwereld: de meeste creatieven zijn man en wit.
Vrouwen - met name diverse vrouwen - zijn zwaar
ondervertegenwoordigd: maar 5 % van de creative
directors is vrouw en maar 15 % van de reclamecreatieven
is vrouw. Ook dat moet anders.’

voor de ongekende digitalisering die we in deze wereld
doormaken. Wij zagen de oplossing: no-code. Een
innovatie waarmee ontwerpers en digital savvy's zelf
digitale producten zoals websites, apps of koppelingen
kunnen maken en aanpassen, zonder ook maar een regel
code te hoeven schrijven. Het is flexibel, onafhankelijk,
onbeperkt en design gedreven. No-code has it all. Het is
onze missie om deze techniek tot in de perfectie te
beheersen, de beste schaalbare digitale experiences te
bouwen en onze kennis als thought leader over te dragen
aan de nieuwe generatie digitale makers.’
'Cut the Code was born out of what we see happening in the
digital world: there are too few good developers for the
unprecedented digitization we are experiencing in this world.
We saw the solution: no-code. An innovation that allows
designers and digital savvies to create and customize digital
products like websites, apps or links themselves, without having
to write a single line of code. It's flexible, independent, unlimited
and design driven. No-code has it all. It is our mission to master
this technology to perfection, to build the best scalable digital

‘We are going for a different role for women on the screens:

experiences and to transfer our knowledge as a thought leader

breaking stereotypes. Women in commercials are still

to the new generation of digital creators.’

stereotyped: they lick, suck, care for, shave, lubricate, clean, wash
and shower a lot in advertising. And often they are sexy and white
too. Too often they play the role of stereotypical housewife,
insecure girl, voluptuous woman. Research shows that 1% of
women in ads are funny, 2% intelligent and 3% leaders. This must
change. We are convinced that brands have a moral obligation to
contribute to a realistic image of women. To inspire women
worldwide.
And behind the scenes: the advertising world is and remains a
man's world: most creatives are male and white. Women especially diverse women - are severely underrepresented: only

Eelco van den Hoek, Digital Growth Agency:
Eerst samenwerken, dan zelf doen
‘Onze werkwijze maakt het verschil. We hebben alles
wat je nodig hebt voor digitale groei in huis en brengen
in een keer de juiste kennis en mensen naar binnen en
een proces van samenwerken. In de samenwerking
helpen we onze klanten steeds verder vooruit, zodat ze
het uiteindelijk zelf kunnen doen. Het feit dat we hard
groeien, is het bewijs dat onze werkwijze ook echt
werkt.’

5% of creative directors are women and only 15% of advertising
creatives are women. This too must change.’

'Our working method makes the difference. We have everything
you need for digital growth in house and bring in the right

Erwin Luijendijk, Cut the Code
‘No-code has it all’
‘Cut the Code is geboren uit dat wat we zien gebeuren in
de digitale wereld: er zijn te weinig goede developers

knowledge and people in a process of working together. In this
collaboration, we help our customers progress further and
further, so that they can eventually do it themselves. The fact
that we are growing fast is proof that our method really works.'
lees verder op pagina 87
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Mad.Avenue

Toko Agency
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Marcel van der Heijden, GoodKarma Agency:
The world needs a little bit more good karma
‘The world needs a little bit more good karma. Dat is onze
manier om duidelijk te maken dat we de wereld elke dag
een beetje beter willen maken, zowel het werk voor onze
klanten maar ook de wereld als geheel. GoodKarma is
niet zomaar een leuke naam, het is de essentie.’

vernieuwende brand partnership concepten ontwikkelen
en uitvoeren. We geloven in de kracht van verbinding en
mede door ons global netwerk in met name de muziek,
kunst en entertainment sector kunnen we het verschil
maken voor merken en connecten hen aan de mensen
of organisaties die juist net op dat moment relevant zijn.’
'With our agency we want to develop and implement high-profile

'The world needs a little more good karma. That's our way of

and innovative brand partnership concepts. We believe in the

making clear that we want to make the world a little better every

power of connection and because of our global network,

day, both the work we do for our customers and the world.

especially in the music, arts and entertainment sector, we can

GoodKarma is not just a nice name, it is the essence of who we

make a difference for brands and connect them to the people or

are and how we work together with the people around us.’

organizations that are relevant at that very moment.’

Daniël Kok, Mad.Avenue:
‘Unbore the bored consumer’
‘Unbore the bored consumer. Geloof net als ons in je
eigen merk. Heb het lef om op te vallen. Omarm big
ideas. Vertaal data in slimme creativiteit. Juist in een tijd
waarin steeds meer bedrijven op safe spelen. En het
steeds vaker ontbreekt aan moed om anders te zijn dan
anderen.’

Marius Lichtendahl, Toko Agency:
‘Zie ons als creatieve chefs’
We willen een betere weergave van de samenleving in
communicatie, in al haar facetten. Meer inclusiviteit. Meer
diversiteit. Meer vrouwelijke representatie. En natuurlijk
meer Toko’s secret spice. Zie ons als creatieve chefs die
met smaakmakende ideeën spice toevoegen aan het
leven van mensen en impact hebben op cultuur. Met ons
netwerk aan talentvolle makers bieden we het hele
communicatie buffet, vanuit een flexibele keuken.

‘Unbore the bored consumer. Believe in your own brand, just like
we do. Have the guts to stand out. Embrace big ideas. Translate
data into smart creativity. Especially at a time when more and

'We want a better representation of society in communication, in

more companies are playing it safe. And increasingly lack the

all its facets. More inclusiveness. More diversity. More female

courage to be different from others.’

representation. And of course, more Toko's secret spice.Think of
us as creative chefs who add spice to people's lives and impact

Rik Woldring, The Brandfather:
‘We geloven in de kracht van verbinding’
‘We willen met ons bureau spraakmakende en

on culture with flavourful ideas. With our network of talented
creators, we offer the entire communication buffet, from a
flexible kitchen.’
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De bureau succesformule ontrafeld

Wat zijn de voorspellers van
bureaus die impact maken?
for English, see page 92 >>

Hoe kun je in onze snel veranderende wereld als bureau blijven groeien en jezelf
blijven onderscheiden? Wat doen succesvolle bureaus anders dan anderen? Een
bureau succesvol uitbouwen is geen geluk. Er zit een gedachte achter, een formule.
Maar wat is dan die formule? Op basis van jarenlange eigen ervaring, begeleiding en
bestudering van meerdere internationale bureaus beschrijft ‘growthhacker'
Chris Out drie belangrijke onderdelen van deze formule.

#1 Een optimaal samenspel van creativiteit en
structuur

gaan schalen. Je hebt daarom structuur nodig om de
creatieve output van je teams naar een hoger niveau te
krijgen. Succesvolle bureaus proberen de juiste balans
tussen deze structuur en creativiteit te vinden met
processen die creatieve output verhogen in plaats van
doodslaan.

In afgelopen jaren is er in de bureauwereld een duidelijke
trend waarneembaar. De meer “blauwe” / gestructureerde
consultancies lijven creatieve bureaus in. Zij slaan een
nieuwe weg in door ook creatief werk aan te bieden
binnen hun dienstverlening. Daarnaast drijven
investeerders de consolidatie in de bureauwereld.
#2 Van excellente individuen een excellent bureau
Hierdoor wordt naast de creatieve output, meer op
maken
financiële performance gemanaged. Menig creative keek
We willen wel schalen, maar we hebben meer echt goede
met argwaan naar deze ontwikkeling, maar inmiddels is
mensen nodig. Dit is een veelgehoord bezwaar van
gebleken dat zowel consultancies als bureaus in staat zijn
bureaus wanneer ze gechallenged worden op hun
om hun opdrachtgevers tevreden te stellen. Wat is hier
groei-ambities. Maar deze bureaus vergeten een
precies gaande?
belangrijk element. In plaats
Creatieve bureaus die hun
van te focussen op een
groei zien stagneren lopen
aantal individuen en daar
bijna allemaal tegen
afhankelijk van te zijn,
hetzelfde probleem aan. Ze
moeten ze de kracht van die
onderschatten de hefboom
individuen gebruiken om
die structuur kan brengen.
het bureau als geheel naar
Wat werkt bij een team van
een hoger niveau te tillen.
- David Allen auteur van Getting Things Done
10 mensen, werkt niet meer
Hoe dan?
bij 30 mensen. De structuren
In veel teams is maar een
en processen ondersteunen
beperkt aantal mensen, die
niet meer de klantverwachting die op dit hogere niveau
echt uitzonderlijke kwaliteit levert. In creatieve processen
gelden. Schoonheidsfoutjes worden niet op tijd
zijn dit de seniors of de extreem getalenteerden. Slimme
gesignaleerd en zoals iedereen op hoog niveau weet:
bureaumanagers richten hun dienstverlening zo in dat
“The devil is in the details”.
deze mensen alleen op het allermoeilijkste gedeelte van
Bureaus zijn servicegerichte organisaties en die lopen
de projecten werken. Alle andere zaken, die ook iemand
tegen bepaalde groeipijnen aan wanneer ze (moeten)
met minder ervaring of talent kan uitvoeren, worden niet

'It's hard to be fully creative
without structure and constraint.
Try to paint without a canvas’
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bij deze toppers neergelegd. Hierdoor floreren de beste
mensen en daardoor ook het bureau.
De beste manier om te onderzoeken in welke mate je
dit als bureau doet, is door te kijken waar de gaten
vallen in je dienstverlening als deze toppers je bureau
zouden verlaten. Deze gaten wil je zo snel en zo slim
mogelijk invullen. Dit doe je door de unieke kwaliteiten
van het deze individuen zoveel mogelijk onderdeel te

'Door onze beste mensen op
innovatie en complexe
elementen van onze projecten
te zetten weten we ondanks
zeer snelle groei, toch
voorspelbare impact te maken'
- Dennis de Cat, Managing Partner van Growth
Marketing & Digital Product studio Upthrust

laten worden van het gehele team. Dit betekent veel
investeren in de persoonlijke ontwikkeling en op
vaktechnisch gebied van de teams. Dit zorgt er voor
dat deze teams steeds minder afhankelijk worden van
de individuele kwaliteiten en het team op een hoger
niveau zal presteren.

#3 Een continue transformatie naar strategisch
partner
De opkomst van de grote consultancies en
bureauconsolidatie is een uitdaging voor veel bureaus.
Wanneer je als bureau een van de leveranciers bent en
nog geen strategisch partner, dan zal het een kwestie
van tijd zijn voordat je onder druk zal komen te staan.
Het bureau dat de strategisch partner van de
onderneming is, heeft namelijk een disproportionele
invloed op de (creatieve) dienstverlening die ingekocht
wordt. Als bureau wil je zo snel mogelijk die strategisch
partner worden. De belangrijkste reden waarom
bureaus dit niet lukt, is door de tweezijdige dynamiek
in een klant-bureau relatie. Een klant wil A, maar wat nu
als je als bureau weet dat B eigenlijk beter is? Voer je
dan A uit zodat je ‘uren kan schuiven’, of probeer je de
klant te overtuigen van B, waarbij de relatie onder druk

kan komen te staan? Sterker nog, je kan de klant
verliezen omdat je niet uitvoert wat ze vragen.
Niet strategisch genoeg denken en de business impact
niet echt goed begrijpen van de creatieve
werkzaamheden zorgt ervoor dat deze bureaus tegen
hun eigen glazen plafond aan blijven stoten. De beste
bureaus weten hun opdrachtgevers strategisch te
challengen, waardoor ze wel een strategisch partner
worden. Veel bureaus zijn echter niet als strategisch
bureau gestart, maar als leverancier van creatief werk.
Wat is dan de snelste manier om die transformatie naar
strategisch partner te maken?
Investeer als bureau in strategisch denken. Gebruik de
modellen van de grote consultancies en
bureaugroepen en de laatste business bestsellers.
Vraag naar de strategie die helpt om de koppeling van
het creatieve werk naar concrete business impact te
maken. Hoe meer je op dit vlak een sparringpartner
wordt, hoe sneller je als bureau zal transformeren van
leverancier naar strategisch partner.
Heel wat bureaudirecteuren zullen verbaasd zijn over
wat mogelijk is wanneer zij zich wel als een
strategische partner opstellen. Onderschat niet welke

'We must all do more than just
participate — we must lead.
And it starts at the top'
- Laura Maness CEO van Havas New York

business en sociale impact op deze manier te maken
is, net als wat Havas New York doet met haar
sustainability doelstellingen die zowel voor het bureau
als de klanten werken.
Fantastisch creatief werk leveren, op verschillende
manieren impact maken en je bureau laten groeien, is
een uitdaging met op het eerste oog af en toe
conflicterende belangen. Wanneer je de concepten uit
deze formule implementeert als bureau, dan zul je
zien dat het makkelijker en sneller kan dan dat je
denkt.
Chris Out is voormalig bureau eigenaar en auteur van het
boek Structuring for Extreme Revenue Growth. Hij begeleidt
organisaties in hun transformatie naar meer impact en groei.
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What are the
predictors of agencies
making impact?

Agencies are service-oriented organizations and they run
into certain growing pains when they (have to) start scaling.
You therefore need structure in order to bring the creative
output of your teams to a higher level. Successful agencies
try to find the right balance between this structure and
creativity with processes that increase creative output rather
than killing it.

In our rapidly changing world, how can you continue
to grow as an agency and keep distinguishing
yourself? What do successful agencies do differently
than others? Building a successful agency is not a
matter of luck. There is an idea behind it, a formula.
But what is that formula? Based on years of
experience, guidance from several international
agencies and the study of many agencies, growth
hacker Chris Out describes three important
components of this formula.
#1 An optimal combination of creativity and structure
In recent years there is a clear trend in the agency world. The
more "blue" / structured consultancies take over creative

#2 Turning excellent individuals into excellent
agencies
We want to scale, but we need more good people. This is a
common objection from agencies when they are challenged
on their growth ambitions. But these agencies forget an

'It's hard to be fully creative
without structure and constraint.
Try to paint without a canvas'

-

David Allen author of Getting Things Done:

agencies. They are breaking new ground by also offering
creative work as part of their services. Investors are also
driving the consolidation in the agency world. As a result, in

important element. Instead of focusing on a few individuals

addition to the creative output, there is more management

and depending on them, they need to use the strength of

based on financial performance. Many a creative looked at

those individuals to take the agency to the next level. How?

this development with suspicion, but now it appears that

In many teams, there are only a limited number of people

both consultancies and agencies are able to satisfy their

who really deliver exceptional quality. In creative processes,

clients. What exactly is going on here?

these are the seniors or the extremely talented. Smart agency
managers organize their services in such a way that these
people only work on the most difficult part of the projects.

Creative agencies that see their growth stagnating almost all

All other matters, which also someone with less experience

run into the same problem. They underestimate the leverage

or talent can perform, are not assigned to these top people.

that structure can bring. What works for a team of 10 no

As a result, the best people and therefore the agency

longer works for 30 people. The structures and processes no

flourish.

longer support the customer expectations that apply at this
higher level. Flaws are not spotted in time and as everyone at

The best way to investigate to what extent you do this as an

a high level knows: "The devil is in the details".

agency, is to look where the gaps would fall in your service if

text Chris Out FONK100 2021 nº 325

'By putting our best people on innovation and complex
elements of our projects, we manage to make predictable
impact despite very rapid growth.'
- Dennis de Cat, Managing Partner of Growth Marketing
& Digital Product studio Upthrust

these top people would leave your agency. You want to fill in

challenge their clients strategically, which makes them a

these gaps as quickly and as smartly as possible. You do this

strategic partner. However, many agencies did not start out

by letting the unique qualities of these individuals become

as strategic agencies, but as suppliers of creative work.

part of the whole team as much as possible. This means

What is the fastest way to make the transformation into a

investing a lot in the personal development and technical

strategic partner?

development of the teams. This ensures that these teams

As an agency, invest in strategic thinking. Use the models of

become less dependent on the individual qualities and the

the big consultancies and agency groups and the latest

team will perform at a higher level.

business bestsellers. Ask for the strategy that helps to make
the link from creative work to concrete business impact. The

#3 A continuous transformation to strategic partner

more you become a sparring partner in this area, the faster

The rise of large consultancies and agency consolidation is

your agency will transform from supplier to strategic partner.

a challenge for many agencies. If your agency is one of the
suppliers and not yet a strategic partner, it's only a matter

Many agency directors will be surprised what is possible

of time before you come under pressure. The agency that is

when they do act as a strategic partner. Don't underestimate

the strategic partner of the company has a disproportionate

the business and social impact that can be made this way,

influence on the (creative) services that are purchased. As

just like what Havas New York does with its sustainability

an agency you want to become that strategic partner as

goals that work for both the agency and its clients.

soon as possible. The most important reason why agencies
fail, is because of the two-sided dynamics in a client-

Delivering great creative work, making an impact in different

agency relationship. A client wants A, but what if you as an

ways and growing your agency, is a challenge with

agency know that B is better? Do you then carry out A so

sometimes seemingly conflicting interests. When you

that you can 'shift hours', or do you try to convince the

implement the concepts in this formula as an agency, you

client of B, which can put pressure on the relationship? In

will see that it can be done easier and faster than you

fact, you can lose the client because you don't execute

imagined.

what they ask.
Not thinking strategically enough and not really

Chris Out is a former agency owner and author of the book

understanding the business impact of the creative work

Structuring for Extreme Revenue Growth. He guides

ensures that these agencies keep bumping up against their

organizations in their transformation towards more impact

own glass ceiling. The best agencies know how to

and growth.
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Things you want to
read, see and listen to

1. Spoken Word en Klassiek in
het Concertgebouw
Tijdens de lockdown heeft Justin
Samgar ism Gemeente Amsterdam
een vrij platform voor woordkunst
opgezet: Wilde Woorden. Na twee
edities in het Westerpark staan er
weer vier mooie spoken word
artiesten op 21 november in het
Concertgebouw tijdens de tweede
editie van Entrée x Wilde Woorden.
During the lockdown, Justin Samgar set
up a free platform for word art in
collaboration with the City of
Amsterdam: Wild Words. After two
editions in the Westerpark there will
again be four beautiful spoken word
artists on the 21st of November in the
Concertgebouw during the second
edition of Entrée x Wilde Woorden.
Tickets for the evening are available
here: www.concertgebouw.nl/

2. Het Is Een WIES
Met de release van het nieuwste
nummer 'Leugenaar' is het
debuutalbum van WIES compleet!
De Nederpopband brengt dit najaar
haar debuutalbum: Het Is Een WIES.
Het album biedt een fris elektropop
geluid en centreert zich rondom het
nummer 'Leugenaar': "het gaat over
het hebben van twee gezichten en
wat voor ingewikkelde invloed dat
kan hebben op jezelf en je
omgeving. Het nummer gaat
over angst, verdriet, woede, maar
ook over empathie", aldus zangeres
Jeanne Rouwendaal.
With the release of the newest song
'Liar', the debut album of WIES is
complete! The Dutch pop band will
release their debut album this fall: Het
Is Een WIES. The album offers a fresh
electropop sound and is centered
around the song 'Liar': "it's about having
two faces and what a complicated

influence that can have on yourself and
your surroundings. The song is about
fear, sadness, anger, but also about
empathy", says singer Jeanne
Rouwendaal.
Release CD 12 November 2021 |
Release vinyl: to be announced

3. The French Dispatch
The French Dispatch is de nieuwe
film van de Oscar-genomineerde
filmmaker Wes Anderson. De film
beeldt verhalen uit van redacteuren
van een gelijknamig Amerikaans
tijdschrift, dat wordt uitgebracht in
een fictieve 20e-eeuwse Franse
stad met de naam Ennui‑sur‑Blasé.
Wes Anderson: ‘De visuele basis van
de film, de kostuums, de sets, alles…
is allemaal gebaseerd op onderzoek.
Hoewel er wat vrije interpretatie en
fantasie-elementen in zitten, is bijna
alles op de waarheid gebaseerd.’
The French Dispatch is the new film
from Oscar-nominated filmmaker Wes
Anderson. The film depicts stories of
editors of an American magazine of the
same name, which is released in a
fictional 20th century French town
called Ennui-sur-Blasé. Wes Anderson:
'The visual basis of the film, the
costumes, the sets, everything... is all
based on research. Although there are
some free interpretation and fantasy
elements in it, almost everything is
based on truth.'

4. RHEMA & BETHEL dropt
debuut single op Frenna’s
label ‘777’
De nieuwste aanwinst van Frenna’s
777 muzieklabel, duo Rhema &
Bethel, is klaar om de wereld te
veroveren. Hun eerste single
“SUPERSTAR (FASTEST CAR)” is nu
uit op 777. De track, geproduceerd
door Darr3n, heeft een swingende
en melodieuze beat waarbij stilstaan

bijna onmogelijk is. De catchy
vocals van Rhema & Bethel zorgen
dat het nummer blijft hangen. De
muziek van de broers blijft met
Ghanese accenten trouw aan hun
roots, maar ook invloeden van de
Haagse Schilderwijk als plaats waar
zij zijn opgegroeid, zijn
onmidkenbaar aanwezig.
The newest addition to Frenna's 777
music label, duo Rhema & Bethel, is
ready to take the world by storm. Their
first single "SUPERSTAR (FASTEST CAR)"
is out now on 777. The track, produced
by Darr3n, has a swinging and melodic
beat where standing still is almost
impossible. The catchy vocals by
Rhema & Bethel make the song stick.
The brothers' music stays true to their
roots with Ghanaian accents, but
influences from the Schilderwijk in The
Hague, where they grew up, are also
present.

5. Crocodile Charley
Victor Meijer debuteerde als
tekenaar in 2017 met 'De jongen en
de dood', een prentenboek zonder
tekst. Als striptekenaar debuteerde
hij in 2019 met 'Hondsdol'. Nu
verschijnt 'De mensheid volgens
Crocodile Charley', een feelgood
strip over een krokodil die niet kan
vliegen.
Victor Meijer made his debut as an
illustrator in 2017 with 'The Boy and
Death', a picture book without text. As
a cartoonist he debuted in 2019 with
'Hondsdol'. Now 'Humanity according
to Crocodile Charley' appears, a feelgood comic about a crocodile that
can't fly.
Check out the book here:
www.platomania.nl/article/10234880/
crocodile_charley
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FONK Library
FONK magazine biedt abonnees vanaf editie #315 een
archief functie aan. Dat betekent dat alle digitale edities
vanaf FONK 315 voor jou als abonnee bewaard blijven.
Zo kun je anytime niet alleen de nieuwste editie lezen,
maar heb je ook de oude uitgaven tot je beschikking.
Niet de platte PDF, maar de echte digitale editie,
inclusief filmpjes, linkjes en meer! Abonnees
ontvangen elke twee weken een nieuw wachtwoord,
dat hen toegang biedt tot de huidige én de oude edities
van FONK magazine. Hiernaast vind je de digitale
edities die op dit moment in ons archief beschikbaar
zijn (digitale lezers klikken op de cover voor toegang).

FONK magazine offers subscribers an archive function
as of issue #315. This means that all digital editions
from FONK 315 onwards will be saved for you as a
subscriber. This way you can not only read the latest
edition anytime, but also have the old editions at your
disposal. Not just a PDF, but the real digital edition,
including videos, links and more! Subscribers receive a
new password every fortnight, giving them access to
the current and old editions of FONK magazine. On the
right are the digital editions currently available in our
archive (digital readers click on the cover for access):
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MEGA BEREIK MET HILLENAAR OUTDOOR
Een massamedium.
Zo kunnen BEREIK
de Digitale Reclamemasten
van
Hillenaar Outdoor het beste
worden
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Mission Statement
ConceptD biedt een nieuwe belevenis op het gebied van computers die de barrières tussen mens en technologie
doorbreekt en creators in staat stelt hun volledige potentieel te benutten.
acer.com/ac/nl/NL/content/conceptd-home
Europalaan 89
5232 BC 's Hertogenbosch

Mission Statement
Kwalitatieve out-of-home campagnes die impact genereren. Hillenaar Outdoor is
één van de grootste aanbieders van Digitale Reclamemasten in Nederland. De
onderneming exploiteert objecten langs vrijwel alle belangrijke snelwegen en is
daarmee in staat om razendsnel relevant bereik op te bouwen. Hillenaar Outdoor is flexibel, servicegericht en levert
altijd maatwerk. Buitenreclame is een massamedium dat geschikt is voor elke doelgroep. Onze digitale toepassingen
lenen zich bovendien bij uitstek voor actuele campagnes en creatieve toepassingen. Wij zetten altijd een stap extra en
brengen uw doelgroep in beweging.
Hillenaar Outdoor
Zijldijk 24 B
2352 AB Leiderdorp

+31 (0) 85 486 11 22
www.hillenaar.com

Mission Statement
We push brands forward in today’s ever-evolving
society by tapping into culture.
Hammerfest

Mission Statement
Beeckestijn Business School is hét
opleidingsinstituut voor digital,
marketing, cx, data & communicatie.
En combineert strategie, theorie en
praktijkkennis in

Mission Statement
MBRC the ocean steekt wereldwijd de handen uit de mouwen om de met plastic
vervuilde oceanen en stranden schoon te maken, lokale gemeenschappen sterker
te maken en gespecialiseerde cursussen over duurzaamheid en recyclen te
bieden. Door de permanente stroom van plastic afval is een permanente
oplossing nodig. Met behulp van vrijwilligers ter plaatse en sponsoren wereldwijd
gaat MBRC the ocean de strijd met het plastic afval aan. Om de vervuilde stranden
en oceanen plastic vrij te maken zijn we op zoek naar oceaanliefhebbers die het
werk van MBRC the ocean steunen. Iedere donatie helpt het werk van MBRC the
ocean wereldwijd: www.mbrctheocean.com/nl/donate
No more plastic in our oceans!
MBRC the ocean
info@mbrctheocean.com
+31 35 303 34 96

kortdurende, praktische
opleidingen & trainingen op
verschillende niveaus.
Leusderend 30, 3832 RC Leusden
info@beeckestijn.org, 088 1474100
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ONZE HELDEN

NUMMER 1 IN DE FONK 100! DEZE PRIJS EN GEWELDIGE ERKENNING HEBBEN WE TE DANKEN AAN
ONZE KLANTEN. BEDANKT VOOR JULLIE VERTROUWEN EN VOOR DE HEERLIJKE SAMENWERKING.
TEAM VERTIGO 6

