
n aanloop naar ons spektakelstuk de FONK50 (beste 
bureaus) van 2017, presenteert de redactie dit jaar 

voor de tweede keer de ‘break through agencies’. 

Welke bureaus ontworstelden zich dit jaar aan de 
onzichtbaarheid? En wie van hen verdienen straks in 
de FONK50 een plek op het erepodium? In deze 
uitgave presenteren wij de 16 runners-up van dit jaar. 
Volgende week is het woord aan de mensen en de 
freelancers die het meest met deze bureaus 
samenwerken. Na het tellen van de stemmen is er 
alleen voor de beste 5 een podiumplek in de FONK50. 
Maar de 16 die we vandaag aan je voorleggen, 
verdienen allemaal hoe dan ook een plek in de 
agenda’s van leergierige marketeers.

Naturalis is in de competitie Coolest Dutch Brands de 
winnaar van de maand oktober. Over enkele maanden 
staan er 12 schitterende coole Nederlandse merken 
klaar om in februari 2018 gewogen te worden door 
een veertig koppige jury van creatives en strategen. In 
deze editie van FONK presenteren wij niet alleen de 
maandwinnaar, maar delen we ook de spelregels in 
aanloop naar de finale. En met de spelregels, 
presenteren we de coolste jury van Nederland. Wat 
een feest!

Ook een feest is de eerste aflevering uit een serie van 
drie verhalen van de hand van Bert Dijkstra, één van 
de creatiefste en leukste mensen die ons vak kent. In 
deze aflevering interviewt hij de Haagse kunstenaar 
Hans van Bentem.

Niet te missen is de serie Inspired Pages, waarin wij 
creatieven op 4 pagina’s in beeld (en een klein beetje 
tekst) los laten gaan over wat hen inspireert. In deze 
aflevering ARA’s Jan-Dick Beijersbergen.

En om te eindigen waar ons magazine begint: in de 
serie Passanten een nieuwe indrukwekkende plaat uit 
de serie Passanten met Vincent Kruijt.

Blijf geïnspireerd, voel het kriebelen en laten we 
afspreken: tot FONK!

Nicolette Hulsebos

nicolette@fonkonline.nl
follow me @nicolettehulseb
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W I E W I N T W H O WATC H 2017?

Vers talent over het voetlicht brengen. Dat is de missie van de redactie van FONK bij de jaarlijks 
terugkerende verkiezing Who to Watch. Welke bureaus beleven nu hun doorbraakmoment 
of staan op het punt dat te doen? Niet alleen gewichtige mannen en vrouwen van de jury 
hebben het laatste woord in de keuze van de winnaar, het oordeel van de freelancers met wie 
de bureaus werken, telt even zwaar mee. In deze editie presenteren we de spelregels en de 
genomineerde bureaus. En we vragen ons af: welk bureau wint en staat eind november met 
een main feature in de coolste bureau-uitgave van het jaar: de FONK50?
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e missie van FONK is mensen inspireren 
en hen een podium bieden. Voor creatief 
talent aan bureauzijde lanceerde FONK 

in 2013 New Kids on the Block. Een initiatief 
om met name jonge bureaus (niet ouder dan 
drie jaar) bij de opdrachtgevers op het netvlies 
te krijgen. Het initiatief sloeg in als een bom 
en sinds 2015 draait de New Kids-verkiezing 
mee bij de SAN | Stichting Adverteerdersjury 
Nederland. FONK blijft jaarlijks betrokken bij 
de samenstelling van de Consideration List en 
verzorgt een grote stroom publicaties rond de 
jurering en de uitreiking. 

proof of the pudding
Maar de vakmatige ontwikkelingen staan niet 
stil; niet alleen nieuwe bureaus melden zich 
aan de lopende band, er zijn ook bureaus die 
al langer bestaan, maar  die (nog) niet altijd 
voor iedereen (lees de opdrachtgever) duidelijk 
zichtbaar zijn. Voor FONK sinds 2016 reden om 
juist ook deze groep op de voet te volgen en 
hen een podium te bieden. Jaarlijks zetten wij 
in oktober, vooruitlopend op de magische 
FONK50 die in november verschijnt, maximaal 
20 van deze bureaus publicitair in de 
schijnwerpers. En, anders dan anders: de 
winnaar wordt nu eens niet gekozen door een 
gewichtige jury van wijze mannen en wijze 
vrouwen, maar door een panel van freelancers 
die dagelijks met deze bureaus samenwerken. 
Want: the proof of the pudding, is in the eating.

freelancers aan het woord
Dit is hoe het werkt: de redactie nomineert de 

bureaus die in de special Who to Watch een 
podium krijgen (kijk voor de bureaus van 
2017 op de pagina’s hierna). Deze ‘hitlist’ is 
samengesteld op basis van bureauberichten 
en publicaties. Daaraan worden 
zichtbaarheid op de social media en google 
rankings toegevoegd. Last but not least zijn er 
de tips die ons vanuit het vak bereiken. 
In de ronde die op de special Who to Watch 
volgt, is het woord aan de freelancers van het 
bureau. Hen wordt gevraagd om op een 
viertal punten hun mening (in cijfers) te 
geven en het bureau in kwestie ook een 
eindcijfer toe te kennen.

winnaars
De mening van redactie en die van de 
freelancers samen bepalen 50/50 wat het 
winnende bureau is van 2017. Staken de 
stemmen, dan geeft de stem van de winnaar 
van het voorgaande jaar de doorslag (Goud 
Uberconnected is dit jaar bij twijfel de 
touchstone). De winnaar krijgt een plaats én 
een verhaal in de FONK50 in november 
2017. Maar niet alleen de nummer 1 heeft 
iets te winnen, want de 5 bureaus die het 
beste uit de enquêtes komen, zijn alle 
verzekerd van een plek in de FONK50, en 
krijgen ook ruim redactionele aandacht in 
het RedAlert 2017.
Leuke bijkomstigheid voor alle genomineerde 
Who to Watch-bureaus die drie jaar of jonger 
zijn: zij worden door FONK voorgedragen 
voor de Consideration List van New Kids on 
the Block van 2018.

tekst: Nicolette Hulsebos   Who to Watch 2017    nº 218

‘Winnen is geen eindpunt, 
het is het begin’
In 2016 werd Goud Uberconnected de 
nummer 1 van Who to Watch 2016. Charles 
Borremans blikt terug en kijkt vooruit, 
en voorziet en passant de genomineerde 
bureaus van 2017 van advies.

In oktober 2016 won GOUD UBC de Who to 
Watch verkiezing.  Kun je in een notendop 
vertellen waaruit de roller coaster bij GOUD UBC 
sindsdien heeft bestaan?
Charles Borremans: ‘Goud Uberconnected 
is het afgelopen jaar enorm gegroeid in de 
inhoud van de activiteiten. De kruisbestuiving 
tussen activatie en social media heeft precies 
zoals we hadden gehoopt, plaats gevonden. 
We zijn nu daadwerkelijk “uberconnected”. 
Ook de overname van Icemedia eerder dit jaar 
heeft aan onze huidige status bijgedragen. We 
hebben de belofte van 2016 waargemaakt.’

Kun je voor ons een tip van de sluier van 
de ‘agenda’ van Goud Uberconnected voor 
2018 oplichten?
‘Jazeker! We gaan door op de ingeslagen 
weg en hebben zojuist het bureau Redmint 
overgenomen, dat gespecialiseerd is in 
shoppermarketing. Wij voegen daaraan 
onze ‘brand-kennis’ toe en bieden 
de opdrachtgever in de mix nu de 
optimale mogelijkheid tot een effectieve 
doorvertaling van brand-activaties op de 
winkelvloer. Want dat is de plek waar het 
vaak misgaat.
Redmint zal per 1 februari 2018 bij ons 
intrekken. Dan verhuizen we naar ons 
nieuwe pand aan het Surinameplein waar 
we over veel meer ruimte beschikken en 
iedereen kunnen huisvesten.
Ook leuk om te melden is dat we binnenkort 
de komst van een nieuwe creatief directeur 
kunnen melden. Met zijn komst borgen we 

de kwaliteit van ons creatieve werk.
Al met al durf ik dus wel te stellen dat 
we het afgelopen jaar flink hebben 
doorgeschakeld.’

Heb je een tip voor de 
bureaus die nu aan de 
vooravond van hun 
doorbraak staan?
‘Doorbreken’ 
is weliswaar 
heel erg leuk, 
maar minstens 
zo belangrijk is 
te weten dat dan 
pas het èchte werk 
begint. Nu moet je 
het gaan waarmaken. Het 
winnen van Who to Watch of New 
Kids on the Block is dus geen eindpunt, het 
is het begin.’

D De vragen die FONK aan 
de freelancers van de 
genomineerde Who to Watch 
bureaus voorlegt:

1.  Kwaliteit van de briefing op een 
schaal van 1 tot 10.

2.  Samenwerking met de mensen op 
de werkvloer op een schaal van 1 
tot 10.

3.  De wijze waarop het bureau in jou 
als freelancer investeert op een 
schaal van 1- tot 10

4.  De financiële afwikkeling door het 
bureau. Beoordeeld op een schaal 
van 1 tot 10.

5.  Overall beoordeling van het 
bureau op een schaal van 1 tot 10.
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#1 Barracuda Unincorporated
Wat is jullie mission statement?
Bart Wientjens: ‘Barracuda Uninc wil de 
opdrachtgever volledig ontzorgen als het gaat 
om  het activeren van merken. Het bureau 
doet dit op een creatieve en no nonsens 
manier met de focus op kwaliteit ene 
eindresultaat.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘We bedenken vanuit de merkstrategie 
creatieve en innovatieve campagnes waarin 
we niet schuwen om op een out of the box 
wijze communicatiemiddelen in te zetten 
om daadwerkelijk tot 360 graden 
merkactivatie campagnes te komen met 
sterk resultaat als gevolg.’ 

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert.
'Klanten uitdagen om uit hun comfortzone 
te komen en inzichtelijk te maken hoe 
vanuit een andere strategische  
invalshoek doelstellingen behaald  
kunnen worden.'

Barracuda Uninc is opgericht in 2014 en 
werkt onder meer voor Unilever, AB InBev, 
GSK, Perfetti van Melle en Pirelli.

#2 Build in Amsterdam
Wat is jullie mission statement?
Tim Weers: ‘Build in Amsterdam 
combineert strategie, branding en 
e-commerce voor een gesynchroniseerde en 
consistente merkbeleving in alle on- en 
offline kanalen.’ 

Wat typeert de werkwijze van het bureau 
het meest?
‘In nauwe samenwerking met onze klanten 
ontwikkelen we in kleine teams van 
designers, developers, copywriters en 
strategen merkbelevingen die we voor alle 
mogelijke touchpoints in huis uitwerken.’

Wat jou persoonlijk inspireert:
‘Om niet alleen onze collega’s te zien 
groeien maar ook de klanten en het 
kwaliteit van ons werk.’ 

Build in Amsterdam is opgericht in 2013 en 
werkt onder meer voor Schiphol ETQ, 
Protest Sportswear, Mendo Bookstore, en 
Adam Underwear.

Dè break through 
agencies van 2017
Van de 20 genomineerde break through agencies op de 
‘hitlist’ Who to Watch, worden er 16 in de tweede ronde 
aan freelancers voorgelegd die regelmatig bij deze 
bureaus over de vloer komen. Zij bepalen tenslotte 
mede de kwaliteit van het creatieve werk dat deze 

bureaus afleveren.  De vijf bureaus met de hoogste 
cijfers krijgen een plek in de FONK50 die in november 
verschijnt. Het winnende bureau weet zich bovendien 
verzekerd van een interview in de FONK50. Maak kennis 
met de 16 bureaus* die het nù waarmaken.

Who to Watch 2017: ‘Digitaal raakt alles en iedereen’

r Barracuda: Goose Island, craftbeer van AB InBev 

r Olivier en Stéphane Lorent, Barracuda Unincorporated 

r Daan & Tim, Build in Amsterdam r Jorg Verwey, Colours



#3 Colours
Wat is jullie mission statement?
Jorg Verwey: ‘We helpen onze klanten om 
het meeste resultaat uit hun digitale middelen 
te halen, door de beste gebruikerservaring te 
creëren en deze continu te optimaliseren.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘Het resultaat voor de klant staat voor ons 
centraal, we denken vanuit de eindgebruiker. 
We werken met service design principes. 
Vanuit de doelen optimaliseren we continu.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Dat digitaal alles en iedereen raakt. Dat ik 
met jonge en creatieve mensen aan relevante 
oplossingen mag werken. Dat je echt dingen 
maakt die er toe doen voor de klant en de 
eindklant.’

Colours is opgericht in 1997 en werkt onder 
meer voor Eneco, Stedin, De Goudse, Unicef, 
Vitens

#4 Cool Clogs – Creatieve 
Communicatie
Wat is jullie mission statement?
Mirella van Daelen: ‘De doelgroep op 
laagdrempelige wijze van dienst zijn op het 
gebied van creatieve communicatie door het 
geven van een eerlijk transparant advies en de 
inzet van een netwerk van specialisten.  Wij 
willen altijd het allerbeste bieden aan de 
klant; passend binnen het budget, passend bij 
de klant én de doelgroep van de klant. Cool 
Clogs is geen korte termijn bureau maar gaat 
altijd voor het opbouwen van een relatie op 
de lange termijn. Altijd alles geven, elke klant 
(groot en klein) de volle aandacht geven en 
betrokkenheid bieden; dat is samenwerken 
met Cool Clogs.’ 

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘Cool Clogs – Creatieve Communicatie- is een 
laagdrempelig reclamebureau, met een 
no-nonsense karakter. Waarbij ook interim 
opdrachten tot de mogelijkheid behoren.
De naam COOL CLOGS (in Nederlands 
COOLE KLOMPEN) geeft het karakter van 
het bedrijf weer: een eigenwijze nuchtere 
nieuwe versie van het full service 
reclamebureau. Met een frisse kijk op de 
inzet van reclame-instrumenten. Cool Clogs 
gaat op zoek naar de kracht van een bedrijf, 
product of dienst en bedenkt campagnes 
alsof het onze eigen portemonnee was 
waaruit deze betaald zou moeten worden. 
De uiteindelijke invulling van de 
instrumenten is creatief en cool waarbij de 
boodschap direct duidelijk moet zijn én 
waarbij minder vaak meer is.’

Cool Clogs is opgericht in 2015 en werkt 
onder meer voor: TextielMuseum | TextielLab 
Tilburg, De Rooi Pannen, IDIS Nederland / 
IDIS Belgium en MetroXL

#5 ONLY Creative Entrepreneurs
Wat is jullie mission statement?
ONLY Creative Entrepreneurs, where 
creativity means business.

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
Michael van Kerkwijk: ‘Wij mobiliseren 
creativiteit, kennis en ondernemerschap voor 
zeer uiteenlopende opdrachtgevers en voor 
onze eigen initiatieven.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Het moment dat er een concept ontstaat 
waarvan je weet: dit gaan we hoe dan ook 
realiseren. Met opdrachtgevers, partners of zelf.’

ONLY Creative Entrepreneurs  is in 1999 
opgericht als ONLY, inmiddels uitgegroeid 
tot een groep met daarbinnen de bureaus 
True Ideas, De Combinatie van Factoren en 
QiOnly.
Opdrachtgevers zijn onder meer RABO Bank 
Nederland, Unilever, IKEA,
TELE2 en Centraal Beheer.

#6 PUURPXL
Wat is jullie mission statement?
Darja Scheffers: ‘We ontwerpen digitale 
ervaringen die werken en waar gebruikers 
blij van worden. We koppelen 
gebruikersdoelen aan 
organisatiedoelstellingen, toetsen dit 
continu en zijn pas tevreden wanneer onze 
designs resultaat opleveren: creative digital 
design that works.’ 

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘We werken niet op basis van aannames en 
voeren niet klakkeloos briefings van 
opdrachtgevers uit. We willen altijd weten 
wat de vraag is achter de vraag; is de 
oplossing die in de briefing wordt 
aangedragen wel de juiste? We zijn 
pragmatisch en oplossingsgericht. Als we 
weten waar het resultaat behaald kan 
worden kan het soms sneller en simpeler, 
maar soms juist niet. Dat hangt van de 
vraag af. Wij nemen de opdrachtgever mee 
in dat proces. Voor ons staat centraal dat de 
gebruiker blij wordt van wat hij ziet. De 
inspanning die we daarvoor in de 
conceptfase leveren betaalt zich namelijk 
terug. Dat vinden wij niet, dat blijkt uit de 
cijfers. En daar worden onze opdrachtgevers 
dan weer blij van.’
Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Het fantastische team waarmee ik werk 

19tekst: Nicolette Hulsebos   nº 218

r Mirella van Daelen, Cool Clogs

r  Case project Museumprijs 2017 
TextielMuseum | TextielLab, Cool Clogs

r   campagnebeeld advocatenkantoor Wijn&Stael, ONLY

r Michael van Kerkwijk, ONLY Creative Entrepeneurs

r Darja Scheffers, PUURPXL
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bestaat stuk voor stuk uit positieve, 
creatieve mensen. Er is ruimte en aandacht 
voor iedereen en dat zorgt voor energie 
waar ik zelf erg blij van word. De interesses 
op verschillende gebieden worden gedeeld en 
dat inspireert. Daarnaast wordt er veel 
gelachen, maar ook hard gewerkt. We maken 
mooie dingen samen én met de klant en dat 
kan niet als je tevreden bent met een zesje. 
Die gedrevenheid kennen onze klanten 
inmiddels van ons, maar dat inspireert mij 
enorm en geeft me veel voldoening.’

PUURPXL is opgericht in 2005 en werkt onder 
meer voor Spar, Natuurmonumenten, 
Connexxion, PostNL en Federatie Medisch 
Specialisten.

#7 Qindle Innovation & design
Wat is jullie Mission statement?
Visie - Alles om ons heen is ontworpen; 
design is een drijvende kracht achter business 
en cultuur. En in combinatie met technologie 
van essentieel belang voor zakelijk succes 
door middel van het creëren van 
betekenisvolle oplossingen voor mensen.  
Filosofie - Design gaat fundamenteel over het 
veranderen van de manier waarop wij naar de 
wereld kijken. Het creëren van relevante, 
doelbewuste, unieke waarde voor echte 
mensen met echte behoeften. Met behulp van 
merk communicatie als verhalenverteller, 
design als empathisch en visueel gereedschap 
en technologie als de innovatie motor. Of het 
nu over materiaal, pixels of code gaat: details 
maken het verschil!
Missie - Het innoveren en creëren van 
producten en merken die zowel spannend als 
betekenisvol zijn voor mensen, business en 
de wereld waarvan ze onderdeel zijn. 

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
Taco Schmidt: ‘Door slim merkstrategie, 
design en technologie te combineren in een 
hands-on innovatieproces, helpen wij 
opdrachtgevers effectief stappen te zetten in 

het succesvoller maken van hun business, 
producten en merkuitingen. 
Wij doen dit door inzichten van consumenten 
en business te vertalen naar tastbare 
oplossingen met een positieve impact op 
mensen, business en hun omgeving.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘De kracht van design om positieve 
verandering te realiseren. Dit kan gelden 
zowel voor mensen, een organisatie, merk of 
product.’

Qindle Innovation & design is opgericht in 
juni 2017 en werkt onder meer voor Haier, 
Jumbodiset group,Bready en Aquible

#8 Redkiwi
Wat is jullie mission statement?
Jasper Verbunt: ‘Create Digital Impact! Wij 
zijn Redkiwi. Wij geloven dat design en 
technologie de mens verder brengt. Met onze 
digitale creaties zoals websites, e-commerce 
en web applications dragen wij hier 
voortdurend aan bij.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest? 
‘Wij zijn digitale denkers en doeners. Raak 
schieten en vervolgens niet meer loslaten. Dat 
staat altijd helder bij ons op het vizier. Wij 
ontwerpen digitale werelden, richten in, we 
bouwen structuren en koppelen systemen. 
Met een gezonde dosis soif de vivre en 
eigenwijze way of work pakken we jouw 
verhaal op en geven we het een unieke twist 
waarmee jouw website, webshop of 
webapplication de impact heeft die we samen 
voor ogen hebben.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Elke dag impact maken. Dat is wat mij drijft. 
Elke dag een ander probleem, in een andere 
branche. Maar telkens de oplossing met 
design & technologie. De ontwikkelingen in 
ons vakgebied gaan in een razend tempo. Dat 
maakt het nog spannender om telkens 
vooraan te lopen om digital impact te kunnen 
maken.’

Redkiwi is opgericht in 2004 en werkt onder 
meer voor: Boskalis, RET, Gemeente Leiden, 
TW Steel en NIBUD.

#9 Shoq, digitaal reclamebureau en 
productiehuis
Wat is julie mission statement?
Alex Kosman: Shoq is niet zomaar een 
naam. Het is onze missie. Meer impact met 
minder! Het is tijd om de reclamewereld op te 
schudden. Het is tijd voor Shoq. Een digitaal 
bureau die de muren heeft opgeblazen tussen 
het reclamebureau en het productiehuis.   
We bedenken dus niet alleen ijzersterke 
reclamecampagnes, we produceren ze ook. 
Sneller, efficiënter en slimmer. En altijd met 
hetzelfde doel: inspireren, informeren en 
activeren.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘We hebben een gigantisch netwerk om ons 
heen verzameld. Dankzij dat netwerk is elk 

r Jasper Verbunt, Redkiwir Boskalis, Redkiwi

r Taco Schmidt, Qindle
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team dat we samenstellen perfect voor de 
opdracht, zeer professioneel, zeer snel en zeer 
flexibel. En bij elk project kunnen we dat 
team zo groot of zo klein maken als nodig is. 
In het midden van dat team staat altijd de 
opdrachtgever. Die samen met Shoq aan de 
knoppen zit. Zodat we samen zorgen voor 
meer impact en meer kwaliteit in minder tijd 
en voor minder geld.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Wat mij als Creative Director inspireert is het 
ontwikkelen van een campagne waarbij we 
grensoverschrijdend zijn. Geen hokjes meer 
tussen verschillende disciplines en partijen 
maar gezamenlijk één doel hebben. Op die 
manier maken we meer reclame impact met 
minder. Door effectief te werken en onszelf 
uit te dagen kunnen we blijven vernieuwen 
en verassen.’

Shoq is opgericht in 2013 en werkt onder 
meer voor Libresse, Bertolli, VSM, AXE en 
Pure Leaf.

#10 Smoke & Mirrors
Mission Statement:
Smoke & Mirrors is a full-service, post-
production company, driven by creativity. We 
transform powerful ideas into visual reality 
for the advertising, film and music industries.

How would you best characterise the way 
Smoke & Mirrors operates as a company?
Gary Szabo: ‘Client focused. It’s so 
important we never lose sight of the fact all 
our clients have a choice.’

How does your work inspire you?
‘Personally, I now live vicariously through 
Smoke & Mirrors’ creative talent. As a 
colourist, I loved the direct input into the 
creative process. Nowadays I need to make 
sure there’s a team of top creatives available 
and motivated to do their best work. When 
that results in stunning work then I’m 
constantly humbled and proud.’

Smoke & Mirrors was Founded in Soho, 
London 1995. Clients among others: 
Heineken, Coke, Toyota, Rolls Royce, Dos 
Equis

#11 Snow Donuts
Wat is jullie mission statement?
Design that connects 

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
Willy Mooren: ‘Vanuit een brede analyse in een 
diversiteit aan branches de juiste strategische en 
intuïtieve keuze kunnen maken.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘De mogelijkheden die je hebt om de juiste 
omstandigheden te creëren om succesvolle 
merken/ verpakkingen neer te zetten welke 
verassen en verbind.’

Het bureau is opgericht in 1991 (toen nog 
onder de naam BooM Consultancy) en werkt 
onder meer voor Return to Sender, Simon 
Lévelt, Zundert Trappist bier, Urban Farmers, 
en Hermit Dutch Coastal gin.
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Design that 
             connects

NIEUWE IDENTITEIT 

RETURN TO SENDER

Wat hebben de krachtige 

makers te bieden? Hoe 

kun je iets terugdoen? 

Doorgeven? Wie ontvangt 

eigenlijk en wie geeft? 

Bij Katja Schuurman’s 

Return to Sender is 

er geen sprake van 

eenrichtingsverkeer, beide 

werelden verdienen een 

gelijkwaardige plek.

SNOW DONUTS ontwikkelde de visuele identiteit die beide perspectieven in hun eigen kracht laat zien. 

De overeenkomst en wisselwerking tussen zender en ontvanger wordt benadrukt met unieke fotografie.

NATIVE BRAND AND PACKAGING DESIGNERS

www.snowdonuts.com / Gratis brand scan: 070-3837103

r Alex Kosman, Shoq

r Gary Szabo, Smoke & Mirrors r Mitsubishi, Smoke & Mirrors

r Willy Mooren, Snow Donuts

r Snow Donuts

r Swirl's Ice Cream, Shoq
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#12 The Fightclub
Wat is jullie mission statement?
Stefan Nuijten: ‘The Fightclub is een 
organisatie die innovatie, performance- en 
digitale media laat resulteren in winnende 
bedrijfsresultaten. De door ons gecreëerde 
digitale ecosystemen zijn volledig gericht op 
het bereiken van de juiste doelgroepen op een 
zo effectief mogelijke manier. Zo sturen we 
maximaal aan op het behalen van ROI. We 
willen niet het zoveelste onlinebureau zijn. 
Traffic genereren is tegenwoordig een 
‘kunstje’ dat veel bureaus kunnen. Bovendien 
hebben grote bedrijven dit vaak al zelf in 
huis. Traffic genereert data en juist het 
werkbaar maken van die data is volgens ons 
cruciaal. Niet alleen om crossmediale 
campagnes te verbeteren, maar
ook om deze organisatiebreed in te zetten, 
met als doel het behalen van kpi’s.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘Binnen The Fightclub geloven we heilig in 
een transparante manier van werken waarbij 
we de klant volledig inzicht geven in de 
behaalde resultaten en uitgaven. Door onze 
korte lijnen, zowel binnen het team als met 
de klant, zijn we in staat continu te 
rapporteren, optimaliseren en aan te sturen 
op concrete bedrijfsresultaten. Een waardevol 
USP in een wereld waar veel discussie bestaat 
over de waarde en waarheid van de behaalde 
mediaresultaten. Daarnaast zijn eigen 
verantwoordelijkheid en ondernemerschap 
belangrijke onderdelen binnen onze 
bedrijfscultuur. De conversie van onze eigen 
pitches en new business cases is om die reden 
dan ook bovengemiddeld.’
‘Door de nauwe samenwerking op concept en 
creatie met The Communication
Company zijn we in staat de juiste data vroeg 
in het proces in te zetten. Zo worden
inzichten leidend voor de uiteindelijke creatie- 
en mediastrategie en sturen we in
alle facetten van het proces aan op het 
behalen van (bedrijfs)resultaat.
Een goed voorbeeld van deze samenwerking 

is de nieuwe campagne voor DPD,
waarbij we inzichten in de doelgroep 
gebruikten voor creatie en distributie. Door in
te zoomen op de doelgroep en hiervoor een 
relevante rol voor DPD te creëren,
veranderden we het online sentiment binnen 
één maand van negatief naar positief.
Gepaard met al onze inzet via  onder andere 
Google Display, YouTube en Social Media, 
zorgt voor mooie stijgingen in de totale 
meetbare bedrijfsresultaten.’

The Fightclub is in maart 2017 opgericht door 
Michiel Mol, Maarten Elshove en Stefan 
Nuijten. Binnen een half jaar is het bureau 
uitgegroeid naar 12 fte.
Het bureau werkt onder meer voor: DPD 
Pakketservice Nederland, Manpower Group 
Global, Home Health Products, NXXT 
Rijscholen, ISS Group.

#13 The Odd Shop
Wat is jullie mission statement?
Managing partner Oscar Hamming: ‘Mensen 
worden iedere dag overladen door een 

stortvloed aan commerciële boodschappen. 
Alleen door af te wijken van het gewone, 
middelmatige en voor de hand liggende word 
je als merk opgemerkt, onthouden en 
omarmt. The Odd Shop. Never ordinary.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
The Odd Shop is een onafhankelijk creatief 
bureau in Amsterdam. We geloven in de 
kracht van onderscheidende strategie en 
creativiteit. En in de kracht van onze klanten. 
Klanten zitten daarom altijd direct met creatie 
en strategie aan tafel. Zo komen we met 
elkaar tot het meest onderscheidende en 
effectieve werk.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
“Het bouwen van merken door de kracht van 
communicatie, een intrigerend proces 
waarmee ik me de laatste 14 jaar met veel 
plezier heb beziggehouden. De uitdaging ligt 
in het vinden.’

Het bureau is opgericht in 2010 en werkt 
onder meer voor: Rijksoverheid, Batavia Stad 
Fashion Outlet, Pink Ribbon, GVB, 
BrightPensioen

#14 The Valley
Wat is jullie mission statement?
‘In it for the Experience’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
Philip Kok: ‘The Valley is een fully 
integrated agency dat merken sterker maakt 
dankzij een agile werkwijze op drie vlakken: 
Brand, Data en Experience. Vanuit een 
holistische kijk op merken, hebben we een 
eigen model ontwikkeld (Brand Harmony 
Scan) waarmee we klanten begeleiden bij het 
sterker maken van hun merk in de gehele 
customer journey.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Ik werk dagelijks met jong super talent voor 
de meest mooie nationale en internationale 
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merken die strategische problemen bij ons 
neerleggen om opgelost te worden. De ene 
keer met data, de andere keer met 
innovatieve digitale oplossingen en dan 
weer door middel van een geïntegreerde 
campagne. Het bedenken van de 
oplossingen van strategie tot aan 
implementatie is een fascinerend proces. En 
dat alles in een industrie die zichzelf 
ongeveer ieder jaar opnieuw uitvindt en 
voortdurend in ontwikkeling is. Never a dull 
day at the office!’

The Valley is opgericht in 1995. Het bureau 
werkt onder meer voor: Nike TEAM, 
Bergman Clinics, Hertog Jan, ABN AMRO en 
AkzoNobel.

#15 Today
Wat is jullie mission statement?
Bob Derksen: ‘Waardevol blijven in een 
wereld die snel verandert, dat is voor elk 
merk de uitdaging. Krachtig design is hierbij 
cruciaal. Design zorgt voor waarde en 
impact nu, en toont de potentie van een 

merk voor de toekomst. Vanuit dit besef 
bouwt Today aan merken met een ziel. 
Merken die gaan voor positieve impact.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest? 
‘Today is een creative agency en werkt 
gestructureerd volgens twee duidelijke 
fases. In de strategische fase onderzoeken 
we de richting waarin het merk zich moet 
gaan bewegen. Aan de hand van deze input 
bepalen we samen de essentie van het 
merkinnerlijk, het DNA. Tijdens de 
daaropvolgende conceptuele fase wordt het 
merkuiterlijk gecreëerd en gaan we visueel 
los. Het resultaat is opvallende en frisse 
vormgeving. Gefundeerde communicatie die 
effect heeft met een duidelijk verhaal.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘Het werken met een jong en gedreven team 
met ieder hun specifieke kracht en veel 
design power. Het werken met sportieve 
deadlines brengt het beste in ons naar 
boven. Overtuigende visuele communicatie 
creeëren voor de meest uiteenlopende 
merken. Dat inspireert en verveelt nooit.’

Today is opgericht in 2010. Het bureau 
werkt onder meer voor: Consumentenbond, 
Knops, Zonnepanelendelen, Ballast Nedam 
en Terrasana.  
 
#16 Triggerfish
Wat is jullie mission statement?
“Be fucking sexy! Sexy zijn scoort. In de 
kroeg. En online. Dus is wat jij moet
maken niet een beetje sexy. Het is fucking 
sexy. Zodat jij geen blauwtje loopt.”

Sander van Dries: ‘Be fucking sexy’ is slechts 
een van onze 10 gouden activatie-regels 
waarmee we invulling geven aan onze missie: 
jouw toekomstige klanten te activeren en te 
verleiden om voor jou te kiezen.
Wij zijn Triggerfish. Het online 
activatiebureau dat uitlokt, beweegt en 
triggert.

Met activerende websites, merkcampagnes 
en applicaties realiseren wij actie en 
interactie. Tussen ambitieuze A-merken en 
hun klanten van morgen. Altijd doordacht, 
beeldschoon en met impact.’

Wat typeert de werkwijze van het bureau het 
meest?
‘We zijn buitengewoon nuchter, gedreven 
en effectief. Dat merk je in alles. Van onze 
drive waarin we als jouw collega voor 
hetzelfde doel gaan, tot de strakke 
processen waarmee we de (ogenschijnlijk) 
complexe digitale wereld eenvoudig en 
toepasbaar maken. Bij onze eigen processen 
maar ook in de interne processen bij onze 
klanten. Zodat de strategie ook echt 
praktisch toepasbaar en succesvol kan 
worden. Zo wordt je echt een waardevol 
verlengstuk van je klant. Het spel van het 
ene moment inspireren en prikkelen en het 
volgende moment een kritische blik van 
buiten bieden, zorgt voor bijzonder mooie 
relaties en resultaten.’

Wat jou persoonlijk in je werk inspireert:
‘De combinatie van business, creativiteit en 
technologie maakt mijn werk inspirerend. 
Deze drie elementen vormen een interessant 
spanningsveld met eindeloos veel 
mogelijkheden. Die mogelijkheden 
veranderen in razend tempo waardoor je 
iedere dag opnieuw uitgedaagd wordt. Om bij 
te blijven, om keer op keer tot nieuwe en 
onderscheidende oplossingen te komen en
mooie resultaten te boeken. Nooit zijn twee 
oplossingen hetzelfde, nooit is onze wereld 
morgen hetzelfde als vandaag, nooit kun je bij 
het oude vertrouwde blijven. Iedere dag die 
nieuwe uitdaging, dat is kicken!’

Triggerfish is opgericht in 2005, als freelance 
Interaction Designer en in 2009 als bureau met 
de komst van de eerste werknemer. Er wordt 
onder meer gewerkt voor ENGIE, Cortina, 
Translink / OV Chipkaart, A.Vogel en Altrex.
 
* Van de 20 break through agencies op de longlist van 
Who to Watch 2017 leverden 4 bureaus de gevraagde 
informatie niet op tijd of incompleet aan. Deze bureaus 
vallen af voor de volgende ronde.
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