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Het verwezenlijken van je droom lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, 
maar uiteindelijk onvermijdelijk.

Christopher Reeve (1952-2004), Amerikaans acteur, regisseur en schrijver
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Voorwoord

Met	genoegen	open	ik	dit	boek	over	hoe	Open	zichzelf	en	het	vak	ziet.	Want		
dat	is	wat	dit	fraaie	boek	doet:	aan	de	hand	van	de	eigen	ontwikkeling	van	het	
merk	Open	laten	zien	wat	Open	belangrijk	vindt	aan	de	eigen	merkontwikkeling,	
maar	ook	aan	die	van	anderen;	het	‘vak’	dus.	En	het	mooie	is:	het	sluit	allemaal	
perfect	op	elkaar	aan.	Logisch	natuurlijk,	maar	toch.	

Als	je	een	film	recenseert,	mag	je	de	afloop	niet	vertellen.	Toch	geef	ik	nu	mijn	
eigen	 conclusies	 uit	 dit	 boek.	 Eerst	 over	 Open	 zelf.	 Wat	 kraakhelder	 wordt	 is		
de	 eigen	 visie	 van	 Open	 (openheid	 dus),	 maar	 vooral	 de	 consistentie	 in	 alle	
gedragingen.	Het	is	geen	verkooppraatje,	Open	is	echt	open.	In	alles.	Dus	ook	in	
selectie	van	personeel,	in	huisvesting,	in	de	eigen	communicatie,	et	cetera.	Ook	
in	dit	boek.	Ook	de	(zeldzame)	dieptepuntjes	worden	open	besproken.	

Dan	 drie	 conclusies	 over	 het	 communicatie-	 of	 eigenlijk	 merkvak.	 Wat	 Open	
belangrijk	 vindt,	 is	 het	 denken	 in	 alternatieven.	 Dus	 niet	 één	 mogelijke	
oplossing,	maar	meerdere.	Terecht.	Er	zijn	namelijk	altijd	meerdere	oplossingen	
mogelijk.	In	wezen	is	dat	de	kern	van	academisch	denken.	Maar	je	moet	maar	
durven	als	adviesbureau.	Iets	doen	wat	de	klant	eigenlijk	niet	vraagt,	maar	wat	
jij	denkt	dat	goed	voor	hem	is.	Ten	tweede:	de	aansluiting	van	creatie	op	strategie.	
Open	 vindt	 dat	 niet	 altijd	 de	 meest	 creatieve	 oplossing	 ook	 de	 beste	 voor	 een	
merk	 is.	 Ben	 ik	 het	 mee	 eens.	 En	 helaas	 maken	 veel	 merken	 nog	 steeds	 erg	
grappige	 reclames,	 maar	 niemand	 weet	 voor	 wie	 het	 was.	 Weet	 u	 nog	 wie	 de	
uitvinder	is	van	de	paarse	krokodil?	Ten	derde,	voorzichtigheid	in	wijzigingen.	
Open	waarschuwt	voor	vervreemding.	Ook	al	 terecht.	Uiteindelijk	 is	de	klant	
eigenaar	van	je	merk.	Respecteer	hem.	En	je	eigen	DNA.	

Het	mooie	is	dat	Open	zichzelf	ook	goed	houdt	aan	deze	‘regels’.	Misschien	komt	
dit	ten	dele	omdat	ze	hun	roots	hebben	liggen	in	de	Groningse	universiteit,	waar	
waarden	 als	 nuchterheid,	 creativiteit	 en	 ‘je	 eigen	 weg	 volgen’	 centraal	 staan.	
Maar	het	zou	flauw	zijn	hun	kracht	aan	anderen	toe	te	schrijven.	Integendeel.	
De	 kracht	 komt	 vooral	 uit	 het	 feit	 dat	 Barry,	 Perry	 en	 Pierre	 zichzelf	 zijn.	
Authentiek,	mensgericht	en	vakkundig.	Een	beetje	eigenwijs,	met	oog	voor	de	
klant.	De	kern	van	echte	marketing.	Dat	zouden	meer	merken	moeten	doen.

dr. Karel Jan Alsem
Universitair docent Merkmanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen
Januari 2012
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Introductie

Op	1	januari	2012	bestaat	het	door	ons	opgerichte	Open	communicatiebureau	
uit	Groningen	tien	jaar.	Reden	voor	een	feestje,	maar	ook	voor	een	boek	vonden	
wij.	 We	 hebben	 namelijk	 wel	 wat	 te	 vertellen.	 En	 we	 denken	 daarom	 dat	 dit	
boek	 lezers	 kan	 inspireren.	 Ondernemers,	 maar	 ook	 studenten	 bijvoorbeeld.	
Managers	en	andere	werknemers,	met	of	zonder	plannen	voor	een	eigen	bedrijf.

De open organisatie	gaat	natuurlijk	over	ons	communicatiebureau,	maar	is	geen	
weerslag	van	louter	onze	creatieve	prestaties.	Het	behandelt	alle	aspecten	van	
ondernemen.	 Bovendien,	 we	 gaan	 niet	 al	 te	 specifiek	 in	 op	 de	 details	 van	 ons	
vak;	we	willen	het	leesbaar	houden	voor	mensen	uit	alle	branches.	

Het	 boek	 heeft	 grofweg	 drie	 verhaallijnen.	 Ten	 eerste	 onze	 bureaufilosofie,	
waarin	 openheid	 centraal	 staat.	 Ten	 tweede	 onze	 ondernemingsdoelstelling:	
elke	 dag	 met	 plezier	 naar	 het	 werk.	 En	 tot	 slot	 ons	 persoonlijke	 avontuur,	
waarbij	 we	 zekerheid	 opgaven	 voor	 onze	 droom:	 op	 een	 leukere	 en	 betere	
manier	communicatie	bedrijven.

We	begonnen	tien	jaar	geleden	met	veel	ideeën,	maar	werkte	het	in	de	praktijk	
ook	zoals	we	het	bedacht	hadden	in	ons	hoofd?	Werkte	een	open	aanpak	in	de	
communicatiebranche?	Kun	je	met	een	ondernemingsdoelstelling	als	‘elke	dag	
met	 plezier	 naar	 het	 werk’	 geld	 verdienen?	 En	 wat	 hebben	 die	 twee	 visies		
voor	effect	op	de	omgang	met	klanten,	personeel,	huisvesting	of	leveranciers?	
Bovendien,	hoe	verliep	de	omschakeling	van	werknemers	naar	ondernemers?	
En	hoe	zien	we	de	toekomst	voor	ons?	Je	leest	het	allemaal	in	De open organisatie.

Veel	leesplezier,

Groningen,	januari	2012

Pierre	Carrière	
Perry	ten	Hoor
Barry	Kok



12

Process is more important than outcome. When the outcome drives the process we will 
only go to where we’ve already been. If process drives outcome, we may not know where 
we’re going, but we will know we want to be there.

Bruce Mau, owner BMD, in An Incomplete Manifesto for Growth, 1998



1.
Open over openheid

1.1 Open en eerlijk
Openheid	 was	 het	 afgelopen	 decennium	 een	 belangrijk	 thema,	 in	 alle	
maatschappelijke	 geledingen.	 Kijk	 maar	 eens	 naar	 de	 Nederlandse	 politiek.	
Belangrijke	 beslissingen	 werden	 tien	 jaar	 geleden	 nog	 in	 ‘achterkamertjes’	
genomen	of	in	‘het	torentje’	op	het	Binnenhof.	Daar	kwam	steeds	meer	kritiek	
op	 vanuit	 de	 samenleving.	 Het	 gevolg	 van	 de	 publieke	 discussie	 die	 ontstond	
was	 verstrekkend:	 tegenwoordig	 zijn	 debatten	 live	 te	 volgen	 op	 televisie.	
Vierentwintig	uur	per	dag.	En	ook	de	onbegrijpelijke	taal	die	politici	spraken	
moest	veranderen	in	‘Jip	en	Janneke	taal’.	De	kiezers	willen	weten	hoe	en	wat	er	
besloten	wordt.

Ook	 in	 het	 bedrijfsleven	 heeft	 die	 roep	 om	 openheid	 zich	 gemanifesteerd.	
Consumenten	willen	steeds	meer	weten.	Wat	stoppen	ze	in	mijn	eten	aan	geur-,	
kleur-	 en	 smaakstoffen	 en	 conserveringsmiddelen?	 Mijn	 kleding	 wordt	 toch	
niet	 gemaakt	 in	 aftandse	 fabrieken	 in	 China	 door	 onderbetaalde	 kinderen?	
Oliemaatschappijen	buiten	arme	landen	toch	niet	uit,	anders	tank	ik	daar	nooit	
meer!	Eigenlijk	willen	we	kunnen	verifiëren	of	zaken	eerlijk	verlopen.	Bedrijven	
mogen	best	winst	maken	maar	niet	ten	koste	van	mensen,	dieren	of	het	milieu.

Openheid	wordt	dus	gevraagd	door	mensen,	misschien	wel	geëist,	omdat	men	
streeft	naar	eerlijkheid.	Maar	openheid	heeft	ook	een	ander	belangrijk	aspect:	
een	open	houding,	een	open	manier	van	doen,	kan	leiden	tot	een	beter	resultaat.	
In	je	persoonlijke,	maar	ook	in	het	zakelijke	leven.	Openheid	werkt	aanstekelijk.	
Als	een	individu	of	organisatie	zich	open	opstelt,	is	de	gesprekspartner	geneigd	
dit	 met	 openheid	 te	 beantwoorden.	 Een	 mechanisme	 dat	 zeker	 ook	 in	 de	
creatieve	 dienstverlening	 tot	 een	 beter	 resultaat	 leidt,	 aangezien	 er	 veel	 meer	
informatie	vrijkomt	die	 de	 input	vormt	voor	een	creatief	 proces.	Persoonlijke	
voorkeuren	 bijvoorbeeld,	 ideeën,	 maar	 soms	 ook	 gevoelige	 bedrijfsinformatie	
als	een	nieuw	beleidsplan	waaraan	gewerkt	wordt.	
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Dagelijks sturen op het primaire werkproces leidt tot resultaat. Ook volgens de  
Van Dale. We zetten het in 2002 achter op onze visitekaartjes.
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1.2 Resultaat: het proces
Bedrijven	zijn	uiteindelijk	allemaal	gericht	op	resultaat.	Aan	het	eind	van	de	rit	
meestal	uitgedrukt	in	geld:	omzet	en	winst.	Maar	in	de	fase	daarvoor	op	een	goed	
eindproduct	of	een	goede	einddienst	waarmee	ze	dat	financiële	resultaat	kunnen	
behalen.	En	eigenlijk	moet	dat	product	of	die	dienst	een	probleem	oplossen	of	in	
een	 sterke	 behoefte	 voorzien.	 Dat	 moet	 het	 uitgangspunt	 zijn,	 ook	 voor	 een	
communicatiebureau.	 Een	 Amerikaanse	 directeur	 van	 Harley	 Davidson	 heeft	
wel	 eens	 gezegd:	 “We don’t sell motorbikes. We sell the ability for a 43-year-old 
accountant to dress in leather, ride small towns and have people be afraid of him.”		
Kijk,	dat	is	pas	een	behoefte	vervullen,	het	product	is	slechts	een	vehikel.

Wat	is	nu	de	definitie	van	resultaat?	De	Van	Dale	geeft	duidelijkheid:	

resultaat: wat door een min of meer doelgerichte handeling, proces, werking wordt 
opgeleverd, wat erdoor ontstaat.

Met	 andere	 woorden:	 een	 atleet	 loopt	 geen	 wereldrecord	 op	 de	 100	 meter	 in	
negen	seconden	en	nog	wat	tienden,	nee,	daar	doet	hij	jaren	over.	Het	(trainings)
proces	dat	voorafgaat	aan	de	recordrace	moet	kloppen,	precies	bij	hem	passen.	
Bij	zijn	fysieke	bouw	en	zijn	karakter.	Daarnaast	moet	het	tijdens	zijn	gekozen	
proces	klikken	met	de	personen	die	hem	begeleiden	en	ondersteunen.	Tot	slot,	
die	toptijd	loopt	hij	alleen	als	alles	klopt	op	het	moment	van	de	race:	de	start,	de	
finish	en	alle	stappen	daar	tussenin.

Veel	 ondernemers	 proberen	 te	 sturen	 op	 resultaat.	 Ze	 formuleren	 allerlei	
doelstellingen	en	maken	berekeningen	over	de	omzet	en	winst	die	ze	over	een	
jaar	willen	halen,	of	zelfs	nog	verder	in	de	toekomst.	Maar	heeft	dat	wel	zoveel	
zin?	Je	weet	niet	wat	er	dat	jaar	binnen	en	buiten	je	onderneming	gaat	gebeuren.	
En	je	hebt	er	helemaal	geen	grip	op.	Een	terroristische	aanslag	zoals	in	2001	in	
New	 York	 of	 een	 wereldwijde	 financiële	 crisis	 zoals	 in	 2008,	 hebben	 enorme	
economische	 gevolgen	 waardoor	 ook	 dat	 kleine	 bedrijfje	 in	 de	 provincie	 zijn	
geraamde	cijfers	direct	in	de	prullenbak	kan	gooien.	En	dan	hebben	we	het	nog	
niet	over	zaken	dichter	bij	huis	zoals	het	faillissement	van	een	grote	klant	of	het	
opstappen	van	een	belangrijk	personeelslid.	Waar	je	als	organisatie	wel	grip	op	
kan	 hebben,	 is	 je	 bedrijfsproces	 dat	 moet	 leiden	 tot	 resultaat.	 Dat	 is	 namelijk	
elke	dag	te	monitoren	en	te	verbeteren.
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1.3 Black box
Veel	bedrijfsprocessen	zijn	nogal	gesloten.	Deels	omdat	de	concurrent	niet	mag	
meekijken.	Dan	kan	hij	 je	succes	wellicht	kopiëren.	Maar	ook	omdat	de	klant	
eigenlijk	niet	moet	weten	hoe	het	precies	allemaal	in	zijn	werk	gaat.	 ‘Je	moet	
niet	willen	weten	hoe	de	keuken	van	een	restaurant	eruitziet’,	hoor	je	vaak.	En	
ook	een	kijkje	in	de	fabrieken	waar	patat,	voorverpakte	hamburgers	of	ingeblikte	
groente	worden	gemaakt,	beneemt	je	al	gauw	de	eetlust.	Afnemers	van	producten	
en	 diensten	 moeten	 in	 sommige	 gevallen	 ook	 vooral	 de	 inkoopkosten	 niet	
weten;	dan	vinden	ze	misschien	wel	dat	ze	te	veel	betalen.

In	 de	 dienstverlening	 geldt	 eigenlijk	 hetzelfde.	 Ook	 hier	 is	 openheid	 in	 de	
bedrijfsprocessen	 vaak	 ver	 te	 zoeken.	 Enerzijds	 om	 de	 klant	 geen	 inzicht	 te	
geven	in	de	kosten	en	daarmee	dus	de	marge.	Anderzijds	om	de	expertise	niet	
weg	 te	 geven.	 Klanten	 moeten	 vooral	 niet	 denken	 ‘dat	 ze	 het	 zelf	 ook	 wel	
kunnen’.	 Het	 creëren	 van	 een	 zweem	 van	 complexiteit	 en	 specialisme	 is	
belangrijk.	O	ja,	en	het	personeel	moet	ook	niet	al	teveel	inzicht	hebben	in	wat	
er	zich	afspeelt	in	een	organisatie.	Voor	je	het	weet	vinden	ze	dat	ze	onderbetaald	
worden	 of	 ze	 beginnen	 voor	 zichzelf	 met	 ‘kennis	 van	 de	 baas’.	 Ook	 een	
reclamebureau	is	voor	zijn	klanten	niet	zelden	een	black	box.	Wij	hebben	het	
van	dichtbij	meegemaakt.

1.4 De traditionele reclamewereld
Creativiteit	is	de	core	business	van	elk	reclamebureau.	Klanten	komen	bij	een	
bureau	voor	verrassende	ideeën,	of	het	nu	om	concept,	vormgeving	of	tekst	gaat.	
Kortom,	het	leidende	bedrijfsproces	in	een	reclamebureau	is	het	creatieproces.	
Tenminste,	 dat	 zou	 het	 moeten	 zijn.	 Bij	 de	 meeste	 bureaus	 werkt	 het	
bedrijfsproces	 in	 hoofdlijnen,	 zeker	 tien	 jaar	 geleden	 toen	 onze	
ondernemersplannen	opborrelden,	als	volgt:

-	 klanten	hebben	contact	met	accountmanagers
De	creatieve	mensen,	die	het	allemaal	moeten	bedenken,	hebben	geen	contact	
met	 de	 klanten;	 de	 mensen	 die	 ideeën	 nodig	 hebben.	 Dat	 regelen	 de	
accountmensen.	 Die	 zijn	 er	 in	 alle	 soorten	 en	 maten,	 van	 hoog	 naar	 laag.	 Ze	
hebben	 vaak	 prachtige	 functienamen	 als	 Client	 Service	 Director,	 Account	
Director,	 Account	 Manager,	 Account	 Executive,	 Account	 Assistent	 en	 dan	
sommigen	ook	nog	in	een	senior	en	junior	variant.	Deze	laag	‘klantbehandelaars’	
vormt	 dus	 het	 scherm	 tussen	 mensen	 die	 creativiteit	 zoeken	 en	 zij	 die	 dat	
kunnen	leveren.	Bij	grotere	bureaus	zijn	er	meer	van	dit	soort	mensen	in	dienst	
dan	creatieve	personeelsleden.
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-	 bureau	presenteert	het	gouden	idee
Traditioneel	presenteert	een	reclamebureau	HET	briljante,	gouden	idee,	dat	de	
klant	toch	echt	moet	nemen.	Vaak	met	veel	bombarie,	lees:	veel	mooie	plaatjes	
en	een	fors	rapport	met	een	dichtgetimmerde	motivatie	van	het	gepresenteerde.	
Redenatie:	de	klant	heeft	een	communicatieprobleem,	het	bureau	is	de	expert	en	
presenteert	 als	 zodanig	 DE	 oplossing.	 En	 stuurt	 daarvoor	 een	 factuur.	 Hoe	
uitgebreider	en	imposanter	de	presentatie	van	dat	idee,	hoe	lastiger	het	wordt	
voor	een	klant	om	het	idee	af	te	keuren,	is	daarbij	ook	nog	eens	de	redenatie.

Hierbij	wordt	volledig	voorbijgegaan	aan	enkele	simpele	zaken:

-	 voor	een	probleem,	of	vraag,	zijn	vaak	meerdere	oplossingen;
-	 de	inhoud	(het	idee)	is	belangrijker	dan	de	verpakking	(de	presentatie);
-	 de	klant	heeft	in	een	dergelijk	proces	geen	ruimte	gehad	om	mee	te	denken	

over	de	oplossing	of	zelf	ideeën	kunnen	aandragen.

De	consequentie	van	deze	manier	van	presenteren:	de	klant	kan	eigenlijk	alleen	
ja	of	nee	zeggen	tegen	het	voorstel,	veel	meer	andere	opties	zijn	er	niet.

-	 de	eindfactuur	is	meestal	niet	te	begrijpen
Als	 de	 klant	 een	 voorstel	 goedkeurt,	 volgt	 de	 rekening.	 De	 facturen	 van	 de	
meeste	reclamebureaus	bevatten	vaak	ingewikkelde	disciplines	die	door	klanten	
moeilijk	te	plaatsen	zijn.	Bovendien,	veel	facturen	zijn	niet	goed	gespecificeerd:	
de	klant	weet	niet	waar	de	uren	in	zijn	gaan	zitten.	En	als	je	pech	hebt,	en	dat	heb	
je	als	klant	bij	sommige	bureaus	bijna	altijd,	staat	er	nog	een	forse	post	onderaan	
de	factuur:	‘meerwerk	op	basis	van	nacalculatie’.	Kortom,	allerlei	kosten	die	het	
bureau	heeft	gemaakt,	maar	die	niet	 in	de	offerte	stonden.	Als	het	volgens	de	
klant	de	spuigaten	uitloopt	met	de	factuur,	komt	er	een	heel	circus	op	gang.	Het	
productieproces	van	wellicht	enkele	maanden	wordt	dan	samen	met	planner,	
boekhouder,	accountmanager	en	eventuele	assistenten	van	het	bureau	aan	de	
ene	 kant	 van	 de	 vergadertafel	 en	 de	 klantpersonen	 er	 tegenover,	 volledig	
gereconstrueerd.	Voor	zover	dat	nog	mogelijk	is:	‘Ja	maar	ik	heb	jou,	het	zal	half	
maart	 geweest	 zijn	 denk	 ik,	 nog	 die	 mail	 gestuurd…’	 en	 ‘Ik	 heb	 jou	 of	 jouw	
collega	 voor	 de	 vakantie	 nog	 aan	 de	 lijn	 gehad	 en…’.	 Kortom,	 de	 klant-
bureaurelatie	loopt	een	flinke	deuk	op	of	eindigt	zelfs.
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1.5 Het ontstaan van de Open-filosofie
Ooit	presenteerden	wij	een	nieuw	logo	aan	een	klant.	Het	was	in	het	jaar	2000		
en	we	werkten	alledrie	bij	hetzelfde	reclamebureau.	Perry	was	accountdirector,		
art	director	Barry	en	copywriter	Pierre	waren	het	creatieve	team.	Het	was	een	
traditioneel	bureau,	waardoor	wij	die	middag	dus	één	logo	presenteerden.	Het	
gouden	idee.	De	klant	was	niet	helemaal	overtuigd	van	het	ontwerp.	Hij	had	wat	
vragen	bij	de	vorm	en	kleurstelling	en	deed	zelf	wat	suggesties.	Op	een	van	die	
suggesties	reageerde	art	director	Barry	‘dat	hij	dat	geschetst	had,	maar	het	zelf	
niet	zo	geslaagd	vond’.	Smaken	verschillen	nietwaar?	De	klant	vroeg	of	hij	die	
schets	nog	had.	Om	een	lang	verhaal	kort	te	maken:	Barry	haalde	zijn	schetsblok	
op	en	even	later	zaten	we	samen	met	de	klant	gebogen	over	diverse	logostudies	
van	Barry.	De	klant	zag	in	een	schets	een	leuke	vorm,	in	een	ander	de	kleur	die	
hij	wilde.	Al	pratend,	brainstormend	en	schetsend	aan	tafel,	creëerden	bureau	en	
klant	 het	 definitieve	 logo.	 Een	 huisstijl	 waar	 beide	 partijen	 volledig	 achter	
stonden.

1.6 Het creatieve speelveld
Die	middag	werd	de	kiem	gelegd	voor	wat	twee	jaar	later	zou	uitgroeien	tot	een	
bureaufilosofie.	 Dit	 proces,	 en	 de	 succesvolle	 uitkomst	 ervan,	 gingen	 we	
namelijk	toepassen	op	andere	klanten.	En	het	werkte.	De	grootste	klant	van	het	
bureau,	 een	 landelijk	 bekende	 verzekeraar,	 was	 misschien	 nog	 wel	 het	 meest	
enthousiast	over	deze	werkwijze.	In	brainstorms	over	mailings	en	campagnes	
bogen	we	ons	gezamenlijk	over	drie	of	vier	voorstellen	van	het	creatieve	team.	
Voor-	en	nadelen	van	elk	voorstel	werden	afgewogen.	Het	ene	idee	zat	wat	meer	
op	dat	ene	aspect	van	de	briefing,	het	andere	idee	stelde	weer	een	ander	element	
uit	de	briefing	centraal.	Het	ene	idee	was	meer	corporate,	het	andere	neigde	naar	
een	 meer	 actiematige	 aanpak.	 Soms	 werden	 twee	 of	 meerdere	 ideeën	
gecombineerd,	soms	werd	er	gewoon	gekozen	voor	een	van	de	voorstellen.	Maar	
het	 resultaat	 was	 altijd	 een	 tevreden	 klant	 en	 een	 idee	 waar	 beide	 partijen	
achterstonden.	 Soms	 kwam	 tijdens	 het	 brainstormen	 zelfs	 nieuwe	 informatie	
boven	tafel,	die	niet	in	de	briefing	had	gestaan.	En	ontstond	er	op	basis	daarvan	
een	heel	nieuw	idee.

Wat	 we	 eigenlijk	 deden:	 bij	 de	 eerste	 presentatie	 legden	 we	 het	 creatieve	
speelveld	bloot.	Welke	kanten	kun	je	allemaal	op	met	de	briefing?	Dat	ging	van	
redelijk	veilige	ideeën	–	passend	in	de	huidige	lijn	van	de	communicatie	van	de	
klant	 –	 tot	 vergaande,	 vernieuwende	 en	 gedurfde	 voorstellen.	 En	 alles	 er	
tussenin.	We	legden	verschillende	accenten,	propten	niet	alles	uit	de	briefing	in	
één	ingewikkeld	idee	dat	veel	weg	had	van	een	compromis.	We	maakten	keuzes,	
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dwongen	 als	 het	 ware	 de	 klant	 nog	 eens	 goed	 na	 te	 denken	 wat	 nu	 écht	 de	
belangrijkste	 was	 van	 die	 rij	 voordelen	 die	 ze	 wilden	 uitdragen.	 Vervolgens	
werkten	 we	 in	 goede	 samenspraak	 toe	 naar	 het	 uiteindelijke	 idee.	 In	 kleine	
stappen.

Ons	enthousiasme	over	deze	nieuwe	werkwijze	werd	niet	gedeeld	door	directie	
en	 managementteam	 van	 het	 bureau	 waar	 we	 destijds	 werkten.	 Het	 grootste	
bezwaar:	als	we	meerdere	voorstellen	doen,	stralen	we	uit	dat	we	het	zelf	ook	
niet	weten.	Wij	moeten	DE	oplossing	bedenken	voor	het	probleem	van	de	klant.	
Dan	pas	kunnen	we	onze	factuur	rechtvaardigen.	Bovendien,	wat	losse	schetsjes	
in	plaats	van	een	gelikte	presentatie	straalt	amateurisme	uit.	Ook	daar	kunnen	
we	geen	flinke	factuur	voor	sturen.	

1.7 Twee nieuwe standpunten
Met	onze	nieuwe	werkwijze	omarmden	we	eigenlijk	twee	standpunten	die	tot	
dan	toe	in	de	hoofden	van	veel	reclamemensen	niet	gedeeld	werden.

1.7.1	Reclame	is	subjectief
Geen	enkel	reclamebureau,	geen	enkele	creatief,	heeft	de	wijsheid	in	pacht.	Hoe	
hard	ze	dat	ook	roepen.	Wat	de	ene	klant	een	mooi	logo	vindt,	kan	door	de	ander	
worden	afgedaan	als	lelijk.	Een	televisiecommercial	waar	de	ene	opdrachtgever	
om	 moet	 schaterlachen,	 doet	 een	 ander	 misschien	 helemaal	 niks.	 Een	 slogan	
kan	 een	 marketingmanager	 in	 vervoering	 brengen,	 en	 een	 ander	 onbewogen	
laten.	Met	andere	woorden:	reclame	is	subjectief.	Net	als	muziek,	schilderijen	of	
boeken.	En	zo	moet	je	als	bureau	het	vak	ook	benaderen.	Er	bestaat	geen	gouden	
idee	 dat	 de	 enige	 oplossing	 is	 voor	 een	 briefing.	 Er	 is	 geen	 enkel	 bureau	 dat	
louter	 perfecte,	 creatieve	 en	 effectieve	 campagnes	 maakt.	 Een	 enigszins	
bescheiden	houding,	waarbij	meerdere	richtingen	laten	zien	dat	het	op	diverse	
manieren	kan,	past	goed	bij	de	subjectiviteit	in	ons	vak.

Zelfs	een	wetenschappelijke	benadering	met	vooronderzoek	om	zo	objectief	te	
bepalen	of	een	campagne	aanslaat,	werkt	niet.	De	resultaten	van	testpanels	die	
vooraf	 een	 campagne	 beoordelen,	 zijn	 nogal	 onbetrouwbaar.	 Mensen	 in	 een	
panel	 gedragen	 zich	 namelijk	 anders	 dan	 in	 hun	 dagelijkse	 leven.	 Ze	 zijn	
bijvoorbeeld	kritischer	dan	normaal,	omdat	ze	domweg	denken	dat	te	moeten	
zijn	tijdens	zo’n	test.	Anderen	zijn	weer	geneigd	antwoorden	te	geven	waarvan	
ze	denken	dat	die	gewenst	zijn.	Kortom,	mensen	stappen	in	een	testpanel-rol;	ze	
zijn	zichzelf	niet.	Met	zo’n	uitslag	kun	je	niet	veel.
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1.7.2	Iedereen	kan	creatief	zijn
Veel	 bureaus,	 en	 met	 name	 creatieven,	 vinden	 ‘de	 klant’	 per	 definitie	 niet	
creatief.	Sterker	nog,	als	klanten	kritiek	hebben	op	een	voorstel,	of	suggesties,	
wordt	 dit	 meestal	 als	 lastig	 ervaren.	 Er	 zit	 natuurlijk	 wel	 wat	 in.	 Als	 klanten	
creatief	 waren,	 klopten	 ze	 immers	 niet	 aan	 bij	 een	 reclamebureau.	 En	 er	 zijn	
voorbeelden	van	prachtige	ideeën	die	om	zeep	zijn	geholpen	door	klanten	die	
het	anders	wilden	hebben.	Maar	dit	is	wel	wat	erg	kort	door	de	bocht	geredeneerd	
natuurlijk.	 In	 elk	 mens	 zit	 creativiteit,	 ook	 aan	 klantzijde.	 En	 ook	 al	 komt	 de	
klant	niet	met	creatieve	input,	zijn	kennis	van	product,	markt	en	doelgroep	kan	
de	ideeën	tijdens	de	vorming	de	juiste	richting	op	sturen	en	nog	beter	maken.	
Aan	het	bureau	de	taak	om	het	creatieproces	zo	in	te	richten	dat	dit	boven	tafel	
kan	komen.	Tenminste,	daar	geloven	wij	in.	Wat	overigens	niet	wil	zeggen	dat	je	
bij	elke	campagne	verstrekkende	input	van	de	klant	moet	verwachten.	Het	gaat	
er	ook	om	dat	de	klant	het	proces	kan	volgen	en	zijn	goedkeuring	levert	bij	elke	
fase	 van	 het	 creatieve	 proces.	 En	 de	 kans	 krijgt	 om	 in	 elke	 fase	 met	 input	 te	
komen,	creatief	of	op	het	gebied	van	product-	of	marktkennis.

1.8 Productiedenken versus dienstverlening
De	 angstige	 houding	 van	 de	 traditionele	 reclamebureaus,	 leidend	 tot	 het	
gesloten	creatieve	proces,	noemden	wij	‘productiedenken’.	Veel	bureaus	denken	
in	 eindproducten:	 ze	 zijn	 producenten	 geworden	 van	 logo’s,	 advertentie-
campagnes,	 tv-commercials	 en	 brochures.	 Het	 bureau	 maakt	 die	 zoals	 een	
speelgoedfabriek	speelgoed	maakt.	En	de	klant	neemt	het	eindproduct	af	tegen	
een	prijs	die	de	fabrikant	bepaalt.	

Wij	 zagen	 ons	 vak	 anders.	 Onze	 redenering:	 een	 reclamebureau	 is	 een	
dienstverlener.	 Wij	 verkopen	 geen	 producten	 maar	 uren.	 Waarbij	 die	 uren	
zoveel	 mogelijk	 ‘creatieve	 uren’	 moeten	 zijn:	 tijd	 waarin	 creatieve	 mensen	 de	
wensen	 van	 de	 klant	 inwilligen.	 Dat	 is	 immers	 het	 bestaansrecht	 van	 elk	
reclamebureau.	 Hierbij	 is	 de	 input	 van	 de	 klant	 voor,	 maar	 ook	 tijdens	 het	
creatieproces	 van	 cruciaal	 belang.	 Immers,	 een	 bekend	 gezegde	 luidt:	 shit	 in,	
shit	out.	Reclame-	of	communicatiebureaus	moeten	zich	volgens	ons	dus	meer	
als	dienstverlener	gaan	gedragen	dan	als	producent.	Daarbij	is	het	belangrijk	te	
beseffen	dat	een	kennismakings-	en	briefinggesprek	van	pakweg	twee	uur	een	
erg	smalle	basis	is	om	te	komen	tot	een	creatief	idee	dat	de	klant	aanspreekt	en	
waarmee	 hij	 jaren	 vooruit	 kan,	 of	 het	 nu	 om	 een	 campagne,	 huisstijl	 of	
brochurelijn	 gaat.	 Een	 wat	 langere	 kennismaking	 met	 een	 of	 meerdere	
presentaties	van	ruwe	ideeën,	en	regelmatig	tussentijdse	terugkoppeling,	 lijkt	
ons	een	beter	fundament.



21

We	raakten	zo	enthousiast	over	onze	werkwijze	dat	uiteindelijk	de	ondernemers	
diep	in	ons	werden	wakker	geschud.	We	besloten	een	eigen	bureau	te	beginnen,	
met	 deze	 open	 filosofie	 als	 uitgangspunt.	 We	 lazen	 wel	 eens	 artikelen	 over	
sommige	bureaus	die	ook	zo	gewerkt	hadden	of	nog	steeds	zo	werkten.	Nieuw	
was	het	dus	niet.	Maar	wel	in	onze	primaire	markt,	Noord-Nederland.	In	die	zin	
hadden	we	een	gat	in	de	markt	te	pakken.	Maar	nog	belangrijker:	het	was	een	
aanpak	die	paste	bij	onze	persoonlijkheden	en	onze	kijk	op	het	vak.	Zo	wilden	
wij	graag	werken,	het	gaf	ons	plezier	en	energie.	Bovendien	sloten	we	aan	bij	een	
trend:	met	name	in	Amsterdam,	de	bakermat	van	de	Nederlandse	reclamewereld,	
werden	steeds	vaker	kleine	bureaus	opgericht	door	zeer	ervaren	reclamemensen	
die	 bij	 hun	 grote	 werkgever	 opstapten.	 Deze	 bureautjes	 als	 KesselsKramer,	
SWH,	 NEBOKO	 en	 N=5	 hadden	 al	 snel	 succes	 en	 wisten	 toonaangevende	
landelijke	en	internationale	klanten	aan	zich	te	binden.	Geen	garantie	voor	ons	
succes	natuurlijk,	maar	wel	bemoedigend.

1.9 Niet de makkelijkste weg
We	hadden	onze	wens	om	communicatie	te	bedrijven	op	een	leukere	en	(dus)	
effectievere	manier	gestalte	gegeven.	We	hadden	een	methode	ontwikkeld	om	
deze	 wens	 te	 kunnen	 uitvoeren:	 de	 open	 benadering.	 Een	 aanpak	 die	 goed	
voelde.	Daarna	kwam	de	fase	dat	we	ons	idee	gingen	voorleggen	aan	mensen	in	
onze	 directe	 omgeving:	 familie,	 vrienden,	 vakgenoten,	 ondernemers,	 noem	
maar	op.	We	traden	naar	buiten,	een	soort	toetsingsfase.	We	ontmoetten	veel	
bijval,	enthousiasme	en	zelfs	verwondering.	Dat	laatste	met	name	van	mensen	
die	onze	branche	niet	kenden:	werken	de	meeste	communicatiebureaus	dan	al	
niet	zo?	Het	klinkt	zo	logisch!	Maar	we	werden	ook	gewezen	op	een	mogelijke	
valkuil	die	we	zelf	ook	al	benoemd	hadden.	En	die	ging	niet	over	een	bijzaak,	
maar	over	onze	core	business:	creativiteit.

Het	 gevaar	 dat	 dreigde	 is	 misschien	 wel	 het	 beste	 samen	 te	 vatten	 als:	 hoe	
voorkom	je	dat	de	inbreng	van	klanten	de	creativiteit	van	het	bureau	afvlakt?	
Immers,	 creatieve	 uitingen	 komen	 voort	 uit	 creatieve	 mensen.	 Stel	 dat	 de	
‘gemiddelde	Nederlander’	beslist	hoe	een	huis	ontworpen	moet	worden	in	plaats	
van	een	architect.	Of	dat	hij	het	design	van	auto’s	en	meubels	bepaalt	in	plaats	
van	designers.	Of	dat	hij	aangeeft	welke	kunst	er	in	musea	dient	te	hangen	in	
plaats	van	de	kunstenaars.	Of	dat	hij	bedenkt	welke	commercials	er	op	tv	moeten	
komen	 in	 plaats	 van	 de	 reclamecreatieven.	 Dan	 wordt	 het	 een	 grijze	 wereld	
waarin	alles	op	elkaar	gaat	lijken.



Open was onderdeel van een trend: rond 2000 ontstonden er steeds vaker kleine 
bureaus, opgericht door ervaren reclamemensen. Ze wisten ook grote klanten aan zich 
te binden.
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Marketing,	waarbij	de	aanbieder	zich	verdiept	in	de	behoeften	van	de	vrager	en	
zich	daaraan	aanpast,	kent	haar	grenzen.	Marketing	is	enkele	decennia	geleden	
ontstaan	als	tegenhanger	van	het	productdenken,	waarin	bedrijven	producten	
bedachten	en	vervolgens	eens	gingen	kijken	of	er	misschien	ook	behoefte	aan	
was.	In	de	eerste	jaren	werd	marketing	gezien	als	de	nieuwe	manier	van	doen,	dé	
oplossing	voor	de	problemen	van	het	productdenken.	Maar	inmiddels	zijn	ook	
de	beperkingen	van	de	marketingtheorie	zichtbaar	geworden.	Onderscheidend	
vermogen	 is	 in	 veel	 branches	 ver	 te	 zoeken,	 veel	 producten	 lijken	 op	 elkaar.	
Briljante	ideeën	en	grote	inzichten	die	voor	relevante,	positieve	veranderingen	
in	de	maatschappij	hebben	gezorgd	–	ook	op	het	niveau	van	productontwikkeling	
–	 komen	 altijd	 nog	 voort	 uit	 de	 creatieve	 geest	 van	 één	 of	 enkele	 creatieve	
individuen	en	niet	vanuit	de	massa.	Marketing	loopt	eigenlijk	tegen	hetzelfde	
probleem	 op	 als	 de	 huidige	 democratie:	 het	 feit	 dat	 ‘de	 massa’	 beslist	 is	 de	
grootste	kracht	–	omdat	men	krijgt	wat	men	wil	–	maar	ook	direct	de	grootste	
zwakte.	De	markt	of	het	volk	heeft	een	grote	stem	in	zaken	waar	ze	soms	weinig	
verstand	van	hebben,	geen	ervaring	mee	hebben,	niet	alle	ins	en	outs	van	kennen	
of	weinig	talent	of	creativiteit	voor	hebben.

We	 beseften	 dat	 in	 de	 open	 benadering	 de	 klanten	 een	 veel	 grotere	 inbreng	
zouden	gaan	krijgen	in	de	creatieve	output	dan	bij	de	traditionele	bureaus.	We	
wisten	zeker	dat	dat	veel	voordelen	had,	maar	ook	een	gevaar	kon	opleveren.	
Ons	 creatieve	 niveau	 moest	 niet	 lager	 worden	 door	 deze	 inbreng,	 maar	 juist	
hoger!	We	waren	ons	ervan	bewust	dat	dit	een	grote	uitdaging	zou	worden,	bij	
elke	 klus.	 In	 die	 zin	 kozen	 we	 met	 onze	 bureaufilosofie	 niet	 de	 makkelijkste	
weg.	Maar	zeggen	die	wijze	boeddhisten	niet	dat	als	je	moet	kiezen	tussen	twee	
wegen	dat	je	dan	altijd	de	moeilijkste	moet	nemen?	Omdat	je	daar	meer	van	leert	
en	 er	 aan	 het	 eind	 van	 die	 weg	 de	 meeste	 voldoening	 van	 hebt?	 We	 waren	
voorbereid.	En	we	stelden	een	bottomline:	als	klanten	een	idee	voorstellen	dat	
onze	creatieve	mensen	totaal	niet	zien	zitten,	zal	ons	bureau	het	in	ieder	geval	
niet	gaan	uitvoeren.	Open	wordt	geen	u-vraagt-wij-draaienbureau.



Door het marketingdenken zijn veel producten op elkaar gaan lijken. Kijk maar naar 
Opel en Ford; beide op één dag op dezelfde krantenpagina!
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De open organisatie…
…	ziet	openheid	niet	als	een	‘noodzakelijk	kwaad’	maar	als	een	echte	toegevoegde	

waarde	voor	de	organisatie	en	haar	output	
…	is	niet	alleen	in	woord	open,	maar	vooral	in	daden
…	verankert	openheid	in	de	missie,	visie	en	bedrijfsfilosofie
…	wordt	 geleid	 door	 open	 mensen	 zodat	 het	 een	 natuurlijke	 manier	 van	

handelen	is
…	moet	zich	kwetsbaar	durven	opstellen,	dat	is	inherent	aan	een	open	houding
…	profiteert	 van	 de	 openheid	 van	 de	 klant	 die	 aangewakkerd	 wordt	 door	 zijn	

eigen	houding	en	krijgt	daardoor	betere	input	voor	zijn	productieproces	
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Van alle trieste woorden die zijn gezegd en geschreven, zijn de meest trieste: het had gekund.

John Greenleaf Whittier (1807-1892), Amerikaans dichter en hervormer
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2. 
Open over bedrijfsoprichting

2.1 Over de knoop en het doorhakken
Vanzelfsprekend	namen	we	de	beslissing	om	een	eigen	bureau	te	beginnen	niet	
in	één	dag.	Ook	hierbij	was	het	proces	minstens	zo	belangrijk	als	het	eindresultaat.	
Niemand	van	ons	voelde	zich	een	ondernemer	pur	sang.	Geen	van	ons	drieën	
‘droomde	 als	 jongen	 al	 van	 een	 eigen	 bedrijf’.	 Kortom,	 voor	 onszelf	 beginnen	
was	 geen	 doel	 op	 zich.	 We	 werden	 gedreven	 door	 het	 geloof	 in	 die	 nieuwe	
aanpak.	Niet	omdat	ons	dat	een	geweldig	verdienmodel	leek	waarmee	we	rijk	
zouden	 worden,	 maar	 omdat	 we	 het	 vak	 waarvan	 we	 hielden	 op	 een	 betere	
manier	wilden	uitvoeren.	Natuurlijk	werd	dit	gevoed	door	de	positieve	reacties	
en	tevredenheid	van	die	eerste	klanten	waarmee	we	zo	gewerkt	hadden	bij	ons	
oude	bureau.	

Toen	het	idee	bij	ons	opkwam,	praatten	we	er	steeds	vaker	over.	Op	een	terras	of	
in	een	koffietentje	tijdens	een	gezamenlijke	pauze.	Of	in	de	auto,	op	weg	naar	
een	klant.	We	waren	er	al	vrij	snel	uit	dat	een	bureau	met	een	open	werkwijze	
succesvol	 zou	 kunnen	 zijn.	 Zeker	 als	 de	 drie	 eigenaren	 volledig	 achter	 die	
filosofie	staan,	zoals	dat	bij	ons	het	geval	was.	Maar	dat	risico	dat	ondernemen	
nu	eenmaal	met	zich	meebrengt,	tja,	daar	moesten	we	aan	wennen.	We	waren	
alledrie	in	het	bezit	van	een	koophuis,	een	leaseauto	van	de	zaak	en	een	goed	
salaris.	 En	 ook	 de	 secundaire	 voorwaarden	 als	 pensioenen,	 verzekeringen,	
spaarlonen,	 vakantiedagen	 en	 winstbonussen	 waren	 dik	 voor	 elkaar.	 Lekker	
comfortabel	dus.	Bovendien	hadden	we	allen	een	klein	kind,	met	alle	kosten	en	
vooral	 verantwoordelijkheden	 van	 dien.	 Met	 andere	 woorden,	 een	 mislukt	
ondernemersavontuur	zou	ons	leven	flink	op	de	kop	zetten.

We	hebben	er	maanden	over	gedaan	om	de	knoop	door	te	hakken.	Het	moment	
dat	die	knoop	doorging,	herinneren	we	ons	nog	goed.	Het	was	in	augustus	2001.	
We	zaten	tijdens	een	lunchpauze	op	een	terras	in	de	binnenstad	van	Groningen.	
De	zon	scheen	en	we	hadden	alledrie	de	vakantie	achter	de	rug.	Altijd	een	mooie	
periode	 voor	 reflectie	 en	 overdenkingen.	 We	 pingpongden	 de	 laatste	 restjes	
twijfel	nog	wat	heen	en	weer.	En	toen	kwamen	we	tot	een	belangrijke	conclusie.	
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Die	luidde	ongeveer	als	volgt:	we	bevinden	ons	in	een	zeer	unieke	situatie!	Ga	
maar	 na:	 drie	 vrienden,	 drie	 aanvullende	 disciplines	 (art,	 copy,	 account),	 drie	
complementaire	karakters,	drie	communicatiemensen	met	jarenlange	ervaring	
en	 drie	 keer	 rotsvast	 vertrouwen	 in	 die	 bureaufilosofie.	 Als	 we	 ooit	 nog	 onze	
eigen	tent	willen	oprichten	–	als	we	ooit	nog	reclame	willen	bedrijven	zoals	het	
volgens	ons	zou	moeten	–	dan	moeten	we	deze	kans	grijpen.	Doen	we	dat	nu	
niet,	dan	komt	het	er	hoogstwaarschijnlijk	nooit	meer	van.
We	keken	elkaar	aan,	zeiden	ja,	en	bestelden	drie	bier.

2.2 De voorbereidingen: pizza!
De	 datum	 van	 oprichting	 was	 snel	 bepaald:	 1	 januari	 2002.	 Terugrekenend	
betekende	dat	vier	maanden	om	de	zaak	op	te	richten.	Dat	moest	kunnen.	De	
eerste	stap	was	een	pizza-avondje	bij	Pierre	thuis.	Speciale	gast	die	avond	was	
een	vriend	van	Pierre	die	directeur	was	bij	een	bank.	Hij	at	mee	en	vertelde	over	
de	 te	 nemen	 stappen	 en	 de	 financiering.	 Zijn	 advies:	 zet	 het	 professioneel	 op.	
Begin	niet	volgens	het	aloude	‘zolderkamermodel’.	Even	gechargeerd:	drie	keer	
minimumloon,	alledrie	een	derdehands	auto	en	als	werkruimte	een	kamertje	in	
het	huis	van	een	van	ons	drieën.	Die	paar	duizend	euro	die	dat	soort	bedrijfjes	bij	
hem	kwamen	lenen,	zag	hij	vaak	niet	meer	terug,	vertelde	hij.	Zijn	advies:	huur	
een	 professionele	 kantoorruimte,	 behoud	 je	 salaris,	 neem	 de	 leaseauto’s	 maar	
over	van	je	oude	werkgever	en	zorg	dat	het	bureau	er	vanaf	dag	1	staat.

De	belangrijkste	voordelen	van	dit	 ‘kwaliteitsmodel’	waren	helder.	Ten	eerste	
zorgt	 dit	 voor	 rust	 in	 de	 privésituaties	 omdat	 er	 geen	 sterke	 inkomensachter-
uitgang	is.	Ten	tweede	neemt	de	markt	een	dergelijk	bureau	veel	sneller	serieus.	
De	 financiële	 consequentie	 van	 deze	 visie	 was	 echter	 wel	 dat	 de	 kersverse	
ondernemers	een	flink	bedrag	moesten	gaan	lenen,	met	wel	vijf	nullen!	Want	
het	zou	wel	even	duren	voordat	er	maandomzetten	gedraaid	gingen	worden	die	
salarissen,	auto’s	en	huur	dekten.	Een	ander	advies	op	die	avond	luidde:	huur	
een	gerenommeerd	accountantskantoor	in	voor	het	bepalen	en	oprichten	van	
de	rechtsvorm	van	jullie	bureau.	Enerzijds	vanwege	de	kwaliteit	van	de	geboden	
dienstverlening,	 anderzijds	 vanwege	 het	 verkrijgen	 van	 financiering:	 een	
gevestigde	naam	op	het	briefpapier	komt	betrouwbaarder	over	bij	een	bank	dan	
dat	van	bureau	Mulder	uit	Driehuizen	aan	de	Lek.
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2.3 Accountant en bank: dienstverlening zoals het hoort
We	volgden	de	adviezen	op	en	gingen	in	gesprek	met	accountant	en	bank.	Daar	
ervoeren	 we	 aan	 den	 lijve	 hoe	 dienstverlening	 werkt.	 De	 jongens	 van	 het	
gerenommeerde	 accountantskantoor	 legden	 ons	 verschillende	 opties	 voor	 en	
gaven	de	voor-	en	nadelen	aan.	In	ons	geval	ging	het	om	het	oprichten	van	een	
maatschap,	een	V.O.F.	of	een	B.V.	‘Laat	alles	maar	eens	bezinken	en	dan	hebben	
we	het	er	volgende	week	over’,	luidde	hun	advies	ongeveer.	Bij	de	bank	ging	het	
precies	zo.	Het	te	lenen	bedrag	was	op	verschillende	manieren	te	verstrekken.	
We	kregen	weer	meerdere	alternatieven	mee	naar	huis	–	verschillende	mixen	
van	 korte-	 en	 langetermijnleningen,	 rekeningcourantkrediet	 en	 eigen	 geld	 –	
waarvan	we	na	uitleg	de	voor-	en	nadelen	helder	hadden.	Wij	hadden	grip	op	
onze	eigen	beslissingen	en	bepaalden	hoe	we	het	wilden.	 In	de	weken	na	ons	
Grote	Besluit	op	het	terrasje	werden	we	door	deze	dienstverlenende	organisaties	
bevestigd	 in	 onze	 gewenste	 manier	 van	 werken.	 Het	 gaf	 ons	 nog	 meer	
vertrouwen.

2.4 What’s in a name?
De	volgende	stap	was	een	naam	voor	ons	op	te	richten	communicatiebureau.	
Het	uitgangspunt	bij	de	brainstorms	hierover	was	natuurlijk	die	filosofie	waar	
we	zo	sterk	in	geloofden.	Het	zou	mooi	zijn	als	onze	naam	iets	zou	zeggen	over	
onze	manier	van	werken,	over	onze	organisatie.	Zodat	mensen	direct	wisten	wat	
ze	van	ons	bureau	konden	verwachten.	Maar	er	waren	ook	andere	criteria.	Zo	
moet	 een	 naam	 onderscheidend	 zijn,	 blijven	 hangen	 bij	 de	 doelgroep.	 En	 hij	
moet	‘lekker	bekken’.	Een	naam	die	lang	tot	de	kanshebbers	behoorde,	was	De	
Werkplaats.	 In	 een	 werkplaats	 is	 alles	 open,	 je	 ziet	 precies	 wat	 iedereen	 doet.	
Een	 andere	 favoriet	 die	 lang	 meedeed	 in	 de	 race	 was	 Aan	 Tafel.	 We	 wilden	
immers	veel	om	tafel,	creatieven	met	klanten,	om	samen	tot	effectief,	creatief	
werk	te	komen.	Zeker	met	een	grote,	bijzondere	vergadertafel	zou	de	naam	extra	
lading	krijgen.

Hoewel	we	best	enthousiast	waren	over	beide	namen,	vonden	we	ze	nog	niet	
duidelijk	 genoeg.	 Er	 moest	 nog	 teveel	 uitgelegd	 worden	 bij	 een	 dergelijke	
bureaunaam,	de	openheid	was	niet	in	één	oogopslag	duidelijk	voor	de	ontvanger.	
We	stoeiden	door	totdat	Pierre	met	een	voor	de	hand	liggende	conclusie	kwam:	
‘In	onze	gesprekken	van	de	afgelopen	weken	–	over	het	bureau	maar	ook	over	de	
naam	–	valt	er	één	woord	heel	erg	vaak:	open.	Waarom	niet	gewoon	heten	waar	
het	 om	 draait?’	 De	 naam	 was	 een	 feit.	 Vanaf	 die	 dag	 gingen	 we	 wennen	 aan	
Open.	Open	communicatiebureau,	want	dat	wilden	we	worden.
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2.5 Sterke claim
In	de	dagen	erna	waren	we	erg	enthousiast	over	onze	naam.	Met	Open	hadden	
we	een	korte	en	krachtige	naam.	Onderscheidend	ook.	En	een	naam	die	precies	
zei	waarvoor	we	stonden.	In	de	jaren	daarna	bleek	het	ook	strategisch	nog	eens	
een	 ijzersterke	 naam	 te	 zijn.	 Ten	 eerste	 extern.	 We	 hadden	 met	 Open	 al	 snel	
succes.	En	succes	wordt	gekopieerd.	Dus	verschenen	er	op	den	duur	op	sites	van	
concurrerende	 bureaus	 in	 Noord-Nederland	 verhalen	 over	 hun	 werkwijze	 die	
wel	heel	veel	weg	had	van	die	van	ons.	Maar	ja,	omdat	er	al	een	bureau	was	dat	
Open	heette,	moest	onze	concurrentie	zorgvuldig	te	werk	gaan:	dat	woord	moest	
vermeden	worden.	En	zo	schipperden	sommigen	met	woorden	als	transparantie	
en	 doorzichtig.	 Met	 de	 naam	 Open	 hadden	 we	 eigenlijk	 het	 hele	 terrein	 van	
openheid	in	de	Noordelijke	communicatiebranche	geclaimd.
Intern	bleek	Open	ook	een	sterke	naam.	Het	is	namelijk	een	naam	waar	je	als	
bureau	stevig	op	afgerekend	kunt	worden.	Zodra	we	ook	maar	iets	deden	‘wat	
niet	 open	 was’,	 konden	 we	 kritiek	 verwachten.	 En	 hoewel	 onze	 bureaunaam	
sloeg	op	het	creatieve	proces	dat	we	opengooiden,	moest	nu	de	gehele	organisatie,	
op	alle	terreinen,	open	zijn.	Met	onze	bureaunaam	als	stok	achter	de	deur.

2.6 Ondernemersvisie: plezier in het werk
Natuurlijk	 moest	 er	 ook	 een	 ondernemingsplan	 geschreven	 worden	 voor	 de	
bank.	Daarin	legden	we	onze	bureaufilosofie	uit.	En	we	vertelden	over	onszelf:	
onze	opleiding,	ervaring	en	andere	cv-achtige	zaken.	Maar	we	moesten	ook	een	
ondernemersvisie	hebben.	Wat	voor	ondernemers	willen	we	eigenlijk	worden?	
Wat	werden	onze	doelstellingen,	ook	financieel?	We	praatten	erover	en	kwamen	
met	 een	 –	 voor	 de	 bank	 en	 accountant	 –	 nogal	 onorthodoxe	 oplossing.	 We	
waagden	 ons	 niet	 aan	 omzet-,	 winst-	 en	 groeidoelstellingen.	 We	 vonden	 dat	
koffiedik	kijken.	Dus	focusten	we	ons	niet	op	de	(verre)	toekomst,	maar	op	het	
nu.	 Onze	 ondernemingsvisie	 werd:	 wij	 willen	 elke	 dag	 met	 plezier	 naar	 het	
werk.	Drie	ervaren	en	bewezen	reclamemensen	die	elke	dag	plezier	hebben	zijn	
automatisch	gemotiveerd	en	daardoor	optimaal	productief	was	de	redenering.	
En	wat	voor	(financieel)	resultaat	daar	uiteindelijk	uitrolt,	zien	we	aan	het	eind	
van	 het	 jaar	 wel.	 Maar	 het	 zal	 in	 ieder	 geval	 het	 optimale	 resultaat	 zijn.	
Werkplezier	werd	de	lat	waar	veel,	zo	niet	alle,	toekomstige	beslissingen	langs	
gelegd	zouden	worden.

Direct na oprichting communiceerden we dat we open waren met 
fotomateriaal uit de Groninger binnenstad.
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2.7 Ambitie
Een	ander	belangrijk	punt	in	het	ondernemingsplan	was	onze	bedrijfsdoelstelling.	
Ook	daar	stond	de	bank	een	beetje	raar	van	te	kijken.	We	benoemden	namelijk	
heel	expliciet	dat	wij	niet	te	groot	wilden	worden,	zeker	niet	het	grootste	bureau	
van	Noord-Nederland.	Dat	had	niks	te	maken	met	een	gebrek	aan	ambitie	maar	
met	 de	 bewaking	 van	 het	 werkplezier.	 We	 benoemden	 zelfs	 een	 maximaal	
aantal	personeelsleden.	De	 ‘optimale	eindbezetting’	die	we	voor	ogen	hadden:	
een	 senior	 creatief	 team	 (Barry	 en	 Pierre),	 een	 accountdirector	 (Perry),	 een	
account	 executive	 ter	 ondersteuning	 van	 Perry,	 een	 studio	 met	 drie	 DTP’ers/
vormgevers	 voor	 de	 grafische	 uitwerking	 van	 de	 ideeën,	 een	 planner/
trafficmanager	om	de	processen	in	goede	banen	te	leiden	en	een	officemanager	
als	spin	in	het	web.	Negen	man/vrouw	dus.

We	hadden	meerdere	redenen	voor	deze	paragraaf	in	ons	plan.	Ten	eerste	wilden	
wij	 alledrie	 de	 disciplines	 waar	 we	 plezier	 in	 hadden,	 blijven	 uitoefenen.	 We	
wilden	 niet	 van	 copywriter	 tot	 personeelsmanager	 of	 van	 art	 director	 tot	
manager	algemene	zaken	‘gepromoveerd’	worden.	Als	een	bedrijf	te	groot	wordt,	
ligt	dat	gevaar	op	de	loer.	Voor	je	het	weet	ben	je	als	eigenaar	meer	bezig	met	het	
reilen	en	zeilen	van	je	bedrijf	dan	met	het	uitoefenen	van	het	vak	waar	je	goed	in	
bent.

Ten	tweede	impliceerde	onze	ondernemingsvisie	‘plezier	in	het	werk’	dat	je	heel	
sterk	 rekening	 moet	 kunnen	 houden	 met	 de	 individuele	 wensen	 van	 alle	
werknemers.	En	dat	gaat	nu	eenmaal	beter	als	je	met	z’n	negenen	bent	dan	met	
een	man	of	zestig.

Ten	 derde:	 we	 wilden	 de	 stress	 van	 het	 ondernemen	 minimaliseren.	 Met	 veel	
personeel	in	dienst	moet	er	niet	alleen	veel	gemanaged	worden	maar	neemt	ook	
de	verantwoordelijkheid	toe.	Het	kan	bijvoorbeeld	betekenen	dat	je	in	mindere	
economische	tijden	handenvol	personeel	moet	ontslaan.	Dat	hadden	we	in	onze	
loopbaan	tot	dan	toe	al	wel	eens	meegemaakt.	Erg	onwenselijk.	Of	het	betekent	
dat	je	in	die	slechte	tijden	klanten	moet	aannemen	waar	je	eigenlijk	niet	voor	
wilt	werken.	Puur	om	omzet	te	draaien	om	uit	de	kosten	te	komen.	Ook	niet	de	
bedoeling.

Ten	vierde	wisten	we	dat	onze	manier	van	werken,	in	een	open	ruimte	met	veel	
onderling	 contact,	 met	 een	 compact	 team	 beter	 zou	 gaan	 dan	 met	 een	 groot	
personeelsbestand.	 En	 we	 wilden	 al	 helemaal	 niet	 het	 team	 moeten	 verdelen	
over	meerdere	ruimtes,	met	alle	nadelen	van	dien	voor	de	interne	communicatie,	
het	teamgevoel	en	de	werksfeer.
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Ten	vijfde,	wij	wilden	niet	dat	klanten	op	den	duur	‘afgescheept’	zouden	worden	
met	assistenten	van	ons	drieën,	wat	in	een	grote	organisatie	wel	gaat	gebeuren.

Tot	 slot	 streefden	 wij	 een	 creatieve	 bedrijfscultuur	 na,	 passend	 bij	 onze	 core	
business.	 Met	 meer	 creatieve	 mensen	 in	 dienst	 dan	 indirect,	 ondersteunend	
personeel.	In	een	grote	organisatie	moet	je	zoveel	structuur	gaan	aanbrengen,	
dat	 je	 niet	 ontkomt	 aan	 allerlei	 functies	 die	 niets	 met	 het	 creatieve	 proces	 te	
maken	 hebben,	 zoals	 planners,	 boekhouders,	 accountmensen	 en	 personeels-
functionarissen.	Dan	verdwijnt	de	creativiteit	die	door	een	communicatiebureau	
hoort	te	gonzen,	als	sneeuw	voor	de	zon.

We	stelden	echter	wel	een	ander	doel:	we	willen	het	creatiefste	bureau	van	het	
Noorden	 worden.	 Die	 creatieve	 output	 kon	 in	 onze	 ogen	 het	 best	 geleverd	
worden	door	een	inspirerend	bedrijf	waar	creatieve	ondernemers	met	plezier	en	
zonder	stress	elke	dag	naartoe	gaan.	En	dat	impliceerde	dus	wat	ons	betreft	bijna	
automatisch	dat	we	niet	te	groot	moesten	worden.	Ook	hier	bleek	weer	dat	geld	
verdienen	ondergeschikt	was	aan	het	werkplezier.

Hoewel	 de	 bank	 dus	 even	 moest	 wennen	 aan	 onze	 visie	 en	 doelstellingen,	
wonnen	we	een	jaar	later	wel	de	Rabobankprijs	voor	het	beste	ondernemingsplan.	
En	stonden	we	trots	in	de	regionale	bladen	met	een	cheque	van	duizend	euro	
voor	onze	borst!

2.8 Het logo: een statement
Een	van	de	belangrijkste	laatste	klussen	was	het	maken	van	ons	eigen	logo	en	de	
daaruit	 voortvloeiende	 huisstijl.	 We	 moesten	 natuurlijk	 wel	 visitekaartjes,	
briefpapier	 en	 enveloppen	 hebben	 op	 1	 januari.	 Vanzelfsprekend	 ontwierp	
Barry	meerdere	voorstellen.	We	kozen	uiteindelijk	de	variant	die	gebaseerd	was	
op	 het	 open/eject-teken.	 De	 drie	 vormen	 waaruit	 het	 bestond	 waren	 een	
rechthoek,	cirkel	en	driehoek.	De	drie	basiselementen	van	vormgeving.

We	besloten	het	logo	in	drie	kleurvarianten	uit	te	voeren.	Enerzijds	was	dit	een	
statement.	We	waren	 in	al	die	voorgaande	reclamejaren	te	vaak	beperkt	door	
vuistdikke	huisstijlhandboeken	waarin	hele	verhalen	stonden	over	de	precieze	
pms-kleuren,	de	verplichte	plaatsen	en	juiste	formaten	van	een	logo.	Wij	wilden	
aantonen	 dat	 een	 logo	 zelfs	 in	 totaal	 verschillende	 kleuren	 nog	 steeds	 de	
gewenste	 herkenbaarheid	 oplevert.	 Daarnaast	 gebruikten	 we	 de	 kracht	 van	
kleur.	Voor	offertes,	waarin	alles	nog	open	ligt,	kozen	we	voor	vriendelijk	groen.	



Een huisstijl met een boodschap: het logo in drie kleuren en nooit op dezelfde plek!
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Voor	facturen	gebruikten	we	de	signaalkleur	rood:	betalen!	En	voor	de	‘gewone	
correspondentie’	als	brieven,	rapporten	en	visitekaartjes	de	eigenzinnige	kleur	
oranje.	 Dat	 dit	 nou	 juist	 de	 drie	 kleuren	 van	 een	 stoplicht	 waren,	 was	 louter	
toeval.
We	drukten	ons	logo	in	de	drie	kleuren	op	stickervellen	en	plakten	deze	kleine	
logostickertjes	vervolgens	op	het	briefpapier	en	onze	visitekaartjes.	Hierdoor	zat	
een	logo	van	Open	nooit	precies	op	dezelfde	plaats:	wederom	een	stil	protest	met	
een	knipoog	tegen	die	starre,	creativiteit	beperkende	huisstijlmanuals.

Tot	 slot	 bedachten	 we	 bij	 onze	 naam	 een	 pay-off;	 een	 statement	 dat	 duidelijk	
verwoordt	wat	een	organisatie	te	bieden	heeft.	Het	werd:	Open,	voor	ideeën.	Een	
ultrakorte	 zin	 met	 een	 dubbele	 lading.	 Enerzijds	 moet	 men	 voor	 (creatieve)	
ideeën	 bij	 Open	 zijn.	 Anderzijds	 staan	 wij	 open	 voor	 ideeën	 van	 de	 klant.	
Bovendien	is	het	woord	ideeën	heel	ruim:	we	hielden	zo	de	optie	open	om	ook	
creatief	te	zijn	buiten	de	reclamebranche.	Want	als	je	een	televisiecommercial	
of	 advertentiecampagne	 kan	 bedenken,	 waarom	 dan	 geen	 videoclip	 of	 een	
televisieprogramma?	Of	een	tijdschriftenformule	of	zelfs	een	product?	Het	idee	
was	 om	 in	 ieder	 geval	 ruimte	 te	 scheppen	 voor	 de	 autonome	 kant	 van	 de	
reclamecreatieven.	In	de	praktijk	blijkt	dat	de	wisselwerking	tussen	‘projecten	
in	 opdracht’	 en	 eigen	 projecten	 erg	 goed	 werkt	 bij	 creatieve	 beroepen.	 Denk	
alleen	al	maar	eens	aan	de	beroemde	Nederlandse	fotografen	als	Erwin	Olaf	en	
Anton	Corbijn,	waarvan	je	werk	ziet	in	zowel	advertenties	als	musea.

2.9 Klaar voor de start
We	regelden	de	laatste	zaken	met	ons	oude	bureau.	We	namen	de	leaseauto’s	
over,	 namen	 afscheid	 van	 onze	 collega’s	 en	 genoten	 van	 wat	 laatste	
vakantiedagen.	Daarnaast	zochten	we	de	pers,	met	succes.	We	kwamen	met	een	
groot	artikel	met	foto	in	het	Dagblad	van	het	Noorden,	een	belangrijke	krant	in	
ons	 doelgebied.	 We	 kregen	 de	 ruimte	 om	 onze	 bureaufilosofie	 helder	 uit	 te	
leggen.	Het	leverde	veel	positieve	reacties	op	uit	ons	netwerk	en	zelfs	de	eerste	
klant!	En	met	die	ene	klant,	een	schilderbedrijf,	begon	ons	grote	avontuur.	Nog	
één	keer	kerstmis	en	oud	en	nieuw	vieren	als	werknemers	en	dan:	ondernemen!	
Met	twee	duidelijke	uitgangspunten:	openheid	en	werkplezier.

Tijdens	onze	voorbereidingen	was	de	economische	situatie	trouwens	drastisch	
veranderd.	 Toen	 we	 de	 knoop	 doorhakten	 om	 voor	 onszelf	 te	 beginnen,	 in	
augustus	2001,	was	het	hoogconjunctuur.	The	sky	was	the	limit.	Echter,	nadat	
twee	 vliegtuigen	 op	 11	 september	 2001	 de	 Twin	 Towers	 in	 New	 York	 waren	
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binnengevlogen,	 dook	 de	 wereldeconomie	 een	 diepe	 recessie	 in.	 En	 die	 was	
overal	voelbaar,	ook	in	de	Noord-Nederlandse	reclamewereld.	Het	maakte	ons	
avontuur	 extra	 spannend.	 Het	 zorgde	 voor	 een	 flinke	 shake-out	 in	 de	
bureauwereld.	Er	vielen	vele	ontslagen	bij	de	bureaus	met	veel	overhead	en	hoge	
kosten.	 Het	 was	 enerzijds	 een	 bedreiging	 voor	 het	 kersverse	 Open,	 anderzijds	
een	kans.	Veel	klanten	heroverwogen	hun	bureaukeuze,	soms	noodgedwongen	
omdat	 hun	 bureau	 failliet	 ging.	 De	 neiging	 om	 over	 te	 stappen	 naar	 kleinere	
bureaus	was	groot,	al	was	het	maar	omdat	deze	in	de	perceptie	goedkoper	waren.	
Een	belangrijk	aspect,	aangezien	in	een	recessie	de	communicatiebudgetten	in	
de	 regel	 fors	 omlaag	 worden	 gedraaid.	 Voor	 ons	 betekende	 het	 dat	 we	 onze	
begininvesteringen	in	inventaris	zo	laag	mogelijk	hielden.

De open organisatie…
…	zorgt	voor	open	werkprocessen
…	voert	openheid	door	in	alle	geledingen	van	de	organisatie
…	durft	afscheid	te	nemen	van	tradities	en	ingesleten	patronen	in	haar	branche
…	bewaakt	haar	open	cultuur,	ook	als	dat	ten	koste	gaat	van	de	winst
…	beseft	dat	openheid	steeds	moeilijker	valt	vol	te	houden	in	een	steeds	groter	

wordende	organisatie
…	weet	een	goede	balans	te	vinden	tussen	ideologie	en	geld	verdienen

Anderhalve maand voor onze oprichting vertelden we in het Dagblad van het Noorden 
al over onze filosofie en plannen.
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Vergaderen is een vorm van verval.

Gerrit Krol, schrijver
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3. 
Open over huisvesting

Hoe	kiest	een	onderneming	haar	pand?	Welke	voorwaarden	zijn	belangrijk?	Dat	
hangt	natuurlijk	van	de	bedrijfsactiviteiten	af.	Een	transportbedrijf	heeft	ruimte	
nodig	 en	 een	 goede	 bereikbaarheid.	 Dus	 zie	 je	 die	 bedrijven	 vaak	 langs	 de	
snelweg,	 op	 een	 groot	 bedrijventerrein.	 Maar	 zakelijke	 dienstverleners,	 waar	
Open	ook	toebehoort,	hanteren	andere	criteria.	Die	denken	aan	representativiteit	
van	 het	 pand	 en	 goede	 parkeergelegenheid	 voor	 klanten	 bijvoorbeeld.	 Toch	
wordt	er	bij	de	keuze	nog	veel	te	veel	gedacht	vanuit	klanten.	En	te	weinig	vanuit	
personeel.	 Gek	 eigenlijk,	 want	 klanten	 komen	 een	 paar	 keer	 per	 jaar	 langs	
terwijl	werknemers	er	elke	dag	moeten	werken.	Alleen	al	een	lunchpauze	die	
bestaat	uit	een	wandeling	over	een	kaal,	ongezellig	bedrijventerrein	draagt	nou	
niet	echt	bij	aan	werkplezier	en	dus	motivatie	en	productiviteit.	Open	dacht	bij	
de	 keuze	 van	 haar	 pand	 aan	 haar	 bureaufilosofie	 en	 ondernemingsvisie:	
openheid	en	plezier	in	het	werk.

3.1 De Puddingfabriek
We	 gingen	 op	 zoek	 naar	 een	 inspirerende	 werkomgeving	 die	 paste	 bij	 onze	
eisen.	We	kwamen	via	ons	netwerk	terecht	in	De	Puddingfabriek	in	Groningen.	
De	naam	zegt	het	al	enigszins:	een	fabriekspand	waar	ooit	instantpudding	werd	
gemaakt.	Het	pand,	met	elementen	van	de	Amsterdamse	School,	werd	in	1931	
gebouwd.	 Architectenduo	 Kuiler	 en	 Drewes	 was	 verantwoordelijk	 voor	 het	
ontwerp	van	dit	U-vormige	gebouw.	Tot	in	de	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	
werd	 hier	 pudding	 gemaakt	 door	 de	 firma	 Polak.	 Het	 bedrijf	 werd	 in	 1963	
verkocht	aan	Honig	en	de	fabriek	kwam	leeg	te	staan.	Tabaksfabrikant	Niemeijer,	
het	 gemeentearchief	 Groningen	 en	 later	 een	 handvol	 krakers	 werden	
achtereenvolgens	 de	 nieuwe	 bewoners	 in	 de	 decennia	 erna.	 De	 gemeente	
Groningen	 verkocht	 het	 uiteindelijk	 aan	 een	 projectontwikkelaar.	 In	 2002	
opende	 het	 zijn	 deuren	 als	 bedrijfsverzamelpand	 voor	 mediabedrijven;	 wij	
waren	een	van	de	eerste	huurders.	Het	was	een	mooi,	industrieel	pand	met	hoge	
plafonds.	Bovendien	lag	het	op	loopafstand	van	de	binnenstad	van	Groningen,	
ideaal	voor	de	pauzes!	Aangezien	de	huur	ook	nog	eens	laag	was	door	de	vele	
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subsidies	 op	 dit	 initiatief,	 was	 de	 keuze	 niet	 moeilijk:	 dit	 inspirerende	 pand	
voldeed	aan	veel	voorwaarden	voor	 ‘plezier	in	het	werk’!	Niet	alleen	voor	ons	
drieën,	 maar	 ook	 voor	 eventuele	 toekomstige	 medewerkers.	 Dat	 het	 voor	 de	
klanten	niet	altijd	even	makkelijk	was	een	parkeerplaats	te	vinden,	namen	we	
op	de	koop	toe.

Het	 gebouw	 ademde	 creativiteit	 uit	 en	 werd	 bevolkt	 door	 diverse	 kleine	
bedrijfjes	op	het	gebied	van	(nieuwe)	media.	Een	mix	van	creatieve	ondernemers	
en	ondernemende	creatieven.	Sommigen	net	van	school	af,	anderen	beginnende	
ondernemers	met	jarenlange	werkervaring.	De	beoogde	synergie	tussen	al	deze	
bedrijfjes	 bleek	 in	 de	 jaren	 daarna	 inderdaad	 te	 werken.	 Ook	 wij	 profiteerden	
hiervan.	 We	 werkten	 veel	 samen	 met	 diverse	 freelancers	 uit	 het	 pand.	 We	
maakten	 onder	 andere	 gebruik	 van	 de	 diensten	 van	 een	 DTP’ster,	 een	
tekstschrijver,	illustrators,	een	meubelmaker,	fotograaf	en	een	geluidsstudio	uit	
De	Puddingfabriek.	We	konden	letterlijk	werk	uitbesteden	bij	ons	op	de	gang.	
Zo	 konden	 we	 het	 Open-team	 klein	 houden	 en	 toch	 relatief	 veel	 werk	 aan.		
Soms	 waren	 er	 wel	 zeven	 mensen	 aan	 het	 werk	 voor	 onze	 klanten	 terwijl	 er	
maar	 drie	 op	 de	 loonlijst	 stonden.	 We	 waren	 in	 feite	 een	 netwerkorganisatie	
avant-la-lettre.

3.2 De kantoorruimte
Even	terug	naar	het	begin.	Met	dat	werkplezier	zou	het	 in	De	Puddingfabriek	
wel	goed	komen.	Maar	konden	we	onze	open	filosofie	ook	terug	laten	komen	in	
onze	werkruimte?	We	huurden	twee	ruimtes	van	elk	vijftig	vierkante	meter:	10	
bij	5.	Ze	maakten	deel	uit	van	het	voormalige	laboratorium,	waar	ideeën	werden	
bedacht	 en	 getest	 voor	 nieuwe	 smaken	 en	 producten	 op	 puddinggebied.	 Nu	
werd	het	een	‘ideeënlab’	voor	een	nieuwe	benadering	in	de	communicatiewereld.
Waar	sommige	andere	bedrijven	in	De	Puddingfabriek	druk	in	de	weer	gingen	
met	gipsplaten	om	kamertjes	te	creëren,	deden	wij	dat	juist	niet.	De	meest	open	
ruimte	–	de	unit	die	werd	gescheiden	van	de	gang	door	een	grote	glazen	pui	–	
werd	 onze	 werkruimte.	 Daar	 zaten	 we	 met	 z’n	 drieën,	 een	 jaar	 later	 met	 zijn	
vieren	en	tenslotte	met	z’n	vijven.	Directeur-eigenaren	met	het	personeel	in	één	
ruimte,	zichtbaar	voor	passanten.	Opener	kon	niet.	Sommige	bezoekers	vonden	
het	wel	wat	vreemd:	een	pand	zonder	directiekamer(s).	Wij	niet.	Het	werkte	heel	
effectief	vanwege	de	heel	korte	lijnen.	‘Hé	Barry,	hoe	ver	ben	je	met	die	huisstijl?’,	
kon	Perry	even	vragen	vanachter	zijn	bureau.	We	kregen	via	telefoongesprekken	
veel	van	elkaar	mee,	zodat	we	geen	‘periodieke	bijpraatvergaderingen’	hoefden	

Foto: Roelof Bos
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Ons eerste werkoverleg in januari 2002 
op een kale betonvloer, tussen ongeverfde 
gipsplaten. En met een tuinsetje van 
Perry als kantoormeubilair.



43

in	te	lassen.	Teamoverleg	vond	eigenlijk	continu	plaats.	Nadeel	was	natuurlijk	
wel	dat	het	 soms	wat	druk	was	 aan	het	hoofd,	 zeker	 toen	we	 er	met	vijf	man	
zaten.	Maar	daar	hadden	we	die	andere	ruimte	voor.	Daar	kon	je	even	rustig	met	
twee	man	overleggen,	alleen	bellen	of	ongestoord	een	tekstje	tikken.

3.3 De brainstormruimte
Aan	de	andere	kant	van	de	gang	bevond	zich	de	ruimte	die	bij	andere	bedrijven	
meestal	de	vergaderzaal	heet.	Ook	dit	was	geen	standaard	kantoorruimte.	Ook	
hier	 was	 de	 inrichting	 langs	 de	 latten	 ‘openheid’	 en	 ‘werkplezier’	 gelegd.	 Zo	
bevond	er	zich	een	zelfontworpen	bar	 ‘in	huisstijlvorm	en	 -kleurstelling’,	een	
comfortabele	 zithoek	 en	 een	 grote	 tafel	 voor	 brainstorms	 en	 een	 incidentele	
vergadering.	Overleg	kon	dus	op	verschillende	manieren	ingevuld	worden.

Het	 werkplezier	 kwam	 hier	 vooral	 van	 de	 bijzondere	 tafel.	 Het	 idee	 hiervoor	
ontstond	als	volgt:	eigenlijk	wilden	we	een	vergadertafel	en	een	pingpongtafel.	
Die	laatste	voor	de	broodnodige	ontspanning	en	beweging.	Want	van	urenlang	
achter	 de	 computer	 zitten,	 word	 je	 in	 de	 loop	 van	 de	 dag	 nou	 niet	 scherper.	
Echter,	 de	 beperkte	 ruimte	 stond	 beide	 tafels	 niet	 toe.	 Geïnspireerd	 door	 een	
verhaal	van	Pierre,	die	bij	een	vorig	bureau	ooit	tijdelijk	aan	een	pingpongtafel	
had	 gewerkt	 wegens	 ruimtegebrek,	 bedachten	 we	 de	 oplossing.	 Heel	 simpel,	
zoals	 zo	 vaak	 met	 goede	 ideeën:	 we	 integreren	 de	 boel	 en	 ontwerpen	 een	
pingpongvergadertafel!	Barry	zette	zich	achter	zijn	schetsblok	en	ontwierp	een	
organisch	 gevormde	 tafel,	 bestaande	 uit	 twee	 gespiegelde,	 niervormige	
gedeeltes.	In	het	midden	had	de	tafel	exact	de	breedte	van	een	tafeltennistafel.	
Daarop	 kon	 dus	 een	 standaard	 netje	 worden	 bevestigd.	 De	 kleur	 werd	
‘tafeltennistafelgroen’	en	witte	lijnen	maakten	het	geheel	af.	Een	meubelmaker	
bij	 ons	 op	 de	 gang	 in	 De	 Puddingfabriek	 verfijnde	 het	 ontwerp	 en	 zette	 het	
gevaarte	 in	 elkaar.	 Om	 het	 werkplezier	 hoog	 te	 houden	 –	 en	 arbotechnisch	
gezien	aan	voldoende	beweging	te	komen	op	het	werk	–	speelden,	en	spelen	we	
nog	 steeds,	 een	 paar	 keer	 per	 dag	 een	 potje	 pingpong.	 Zelf,	 maar	 ook	 onze	
klanten	 pakken	 vaak	 de	 batjes	 op	 voordat	 een	 vergadering	 begint.	 Inmiddels	
hebben	 er	 zelfs	 grootheden	 uit	 het	 internationale	 tafeltennis	 op	 gespeeld:	 de	
gebroeders	 Jan	 en	 Anne	 Vlieg	 (‘fantastische	 laklaag!’)	 en	 tijdens	 het	 NK	
Tafeltennis	 in	 Groningen	 in	 2004	 speelde	 Bettine	 Vriesekoop	 er	
demonstratiepartijen	op.
In	 2003	 bliezen	 we,	 met	 het	 ontwerp	 van	 de	 tafel	 als	 basis,	 het	 allereerste	
computerspelletje	‘Pong’	nieuw	leven	in	op	onze	website.	Je	kunt	het	daar	nog	
steeds	spelen.
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3.4 Van puddingfabriek naar graanpakhuis
In	 de	 zomer	 van	 2005	 hadden	 we	 inmiddels	 twee	 medewerkers	 in	 dienst.	 En	
gezien	 de	 toenemende	 drukte	 zou	 een	 derde	 personeelslid	 op	 korte	 termijn	
nodig	 zijn.	 We	 wilden	 echter	 geen	 concessies	 doen	 aan	 de	 inrichting	 en	 het	
functioneren	 van	 beide	 kantoorruimtes.	 Geen	 wanden	 in	 de	 kantoren,	 geen	
verdeling	van	personeel	over	de	twee	ruimtes.	Onder	het	motto	‘een	compromis	
is	zelden	een	goed	idee’	gingen	we	dus	op	zoek	naar	een	ruimer	kantoorpand.	
Lastig,	want	met	onze	huisvesting	in	De	Puddingfabriek	lag	de	lat	erg	hoog.	We	
maakten	een	wensenlijstje	dat	er	niet	om	loog.	Samengevat:	een	pand	met	een	
grote	 open	 ruimte,	 met	 karakter,	 een	 ziel,	 dichtbij	 de	 binnenstad	 en	 met	
voldoende	parkeerruimte.	Pierre,	die	het	als	concepter,	copywriter,	strateeg	en	
‘Hoofd	 Groenvoorziening’	 –	 hij	 verzorgde	 met	 wisselend	 succes	 de	 schamele	
kantoorplantjes	–	toch	nog	het	minst	druk	had	van	de	drie	vennoten,	ging	op	
zoek	naar	onroerend	goed.	En	op	een	goede	dag	had	hij	beet.

Het	 betrof	 een	 ultramodern,	 glazen	 pand	 van	 de	 Japanse	 architect	 Toyo	 Ito,	
midden	in	de	binnenstad	van	Groningen.	Het	was	opgeleverd	in	2005,	nog	in	het	
kader	van	het	internationale	architectuurfestival	Blue	Moon	(2001).	Het	relatief	
kleine	 pand	 was	 samengetrokken	 met	 een	 karakteristiek	 gebouw	 uit	 begin	
1900.	 ‘Volks-Leesbibliotheek’	stond	daar	op	de	gevel.	Een	mooie,	contrastrijke	
combinatie	en	te	huur.	Er	werd	een	afspraak	gemaakt	met	de	makelaar	en	we	
gingen	 het	 met	 ons	 drieën	 bezichtigen.	 De	 begane	 grond	 was	 een	 heel	 grote	
ruimte	 met	 prachtige,	 bewerkte	 pilaren	 erin.	 Dit	 zou	 een	 fantastische	 open	
studio	 opleveren.	 We	 zagen	 het	 helemaal	 zitten.	 Nu	 nog	 kijken	 op	 de	 eerste	
verdieping	of	we	daar	een	vergaderzaal	konden	creëren	waar	onze	speciale	tafel	
in	zou	passen.	Maar	er	was	helemaal	geen	eerste	verdieping.	Nou	ja,	die	was	er	
wel,	 maar	 daar	 woonden	 mensen.	 Kortom,	 het	 gebodene	 was	 te	 klein.	 Op	 de	
achteloze	vraag	van	Barry	aan	de	makelaar	‘of	ze	nog	een	ruimer	pand	te	huur	
had’	 antwoordde	 ze	 bevestigend.	 Hoewel	 dat	 pand	 wel	 in	 een	 wat	 hogere	
prijsklasse	 lag.	 Het	 ging	 om	 de	 begane	 grond	 van	 een	 oud	 pakhuis	 aan	 de	
Noorderhaven	 in	 Groningen,	 een	 onderdeel	 van	 de	 diepenring	 rond	 de	
binnenstad.	Dat	klonk	goed.	Op	ons	verzoek	om	bezichtiging	gaf	ze	aan	dat	ze	
nog	wel	even	tijd	had.	En	zo	liepen	wij	naar	het	opgegeven	adres	toe,	terwijl	de	
makelaar	in	allerijl	de	sleutels	van	het	pand	ging	halen	op	kantoor.	Nog	geen	
half	uurtje	later	waren	wij	in	Engeland.	Pakhuis	Engeland.
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Als verhuiskaart stuurden we een oversized ansichtkaart vanaf 
onze nieuwe bestemming.
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3.5 In Engeland
Pakhuis	 Engeland	 is	 gebouwd	 in	 1854	 in	 neoklassieke	 architectuur	 met	
prachtige	 baksteenmotieven	 in	 de	 gevel,	 bogen	 boven	 de	 ramen	 en	 luiken	
ernaast.	 Zelfs	 de	 originele	 takelconstructie	 hangt	 nog	 aan	 de	 gevel.	 Onder	 de	
toegangspoort	zijn	de	zestien	silomonden	nog	zichtbaar	van	waaruit	ooit	graan	
in	 de	 wagens	 stroomde.	 Van	 binnen	 is	 het	 pand	 volledig	 gestript	 –	 ook	 hier	
hadden	krakers	gewoond	die	bovendien	niet	echt	uitblonken	in	het	onderhouden	
van	het	pand	–	en	tussen	1996	en	1998	opnieuw	opgetrokken.	De	begane	grond	
doet	 dienst	 als	 bedrijfspand,	 de	 vier	 lagen	 erboven	 zijn	 verbouwd	 tot	
appartementen.	 De	 kantoorruimte	 heeft	 een	 totale	 oppervlakte	 van	 230	
vierkante	meter.	Aan	de	voorkant,	met	uitzicht	op	woonboten,	bevindt	zich	een	
grote	ruimte	van	zo’n	80	m2.	Die	voldoet	perfect	als	werkruimte	voor	een	man	
of	 tien,	 voldoende	 voor	 de	 gewenste	 maximale	 teamgrootte	 uit	 ons	
ondernemingsplan.	Het	middenstuk	bestaat	uit	een	ruime	hal,	een	keukentje,	
twee	 toiletten	 en	 een	 berghok	 waar	 de	 cv-ketel	 hangt.	 Achterin	 het	 pand	 zijn	
nog	 eens	 drie	 kamers.	 De	 grootste	 daarvan	 is	 ruim	 genoeg	 voor	 onze	
pingpongvergadertafel.	Op	de	binnenplaats	achter	het	pand	zijn	ook	nog	eens	
drie	parkeerplaatsen	gereserveerd	voor	de	begane-grondbewoners.

Noorderhaven
Het	pakhuis	staat	aan	de	Noorderhaven,	een	historische	plek	aan	de	rand	van	de	
Groninger	binnenstad.	In	de	16e	en	17e	eeuw	de	belangrijkste	haven	vanwege	de	
handel	met	De	West;	het	Caraïbisch	gebied.	Vanwege	het	schone	water	in	deze	
Groningse	 diepenring	 vestigden	 zich	 hier	 veel	 bierbrouwers.	 Zo	 stond	 op	 de	
plek	van	Pakhuis	Engeland	ooit	brouwerij	Het	Wrakschip.	De	Noorderhaven	is	
het	 meest	 geschilderde	 gebied	 van	 Groningen.	 Enerzijds	 vanwege	 de	 mooie	
gevels	van	oude	panden	waaronder	nog	enkele	pakhuizen.	Anderzijds	vanwege	
het	bonte	gezelschap	aan	woonschepen.	De	Noorderhaven	is	de	laatste	vrijhaven	
van	Nederland:	schepen	kunnen	hier	zonder	vergunning	aanleggen.	Het	levert	
veel	 afwisseling	 en	 dynamiek	 op	 in	 en	 rond	 de	 haven.	 Om	 de	 hoek	 ligt	 het	
Noorderplantsoen,	een	Engels	Landschapspark	dat	ooit	deel	uitmaakte	van	de	
vestingwerken	rond	de	stad.	Voor	de	mensen	van	Open	is	het	dan	ook	een	zeer	
inspirerende	werkomgeving.
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3.6 De verhuizing en inrichting
Niet	 lang	 na	 ons	 eerste	 bezoek	 volgden	 bezichtigingen	 met	 enthousiaste	
personeelsleden,	partners	en	andere	familieleden,	onder	wie	de	vader	van	Barry	
die	 architect	 is.	 Hij	 kon	 ons	 helpen	 met	 eventuele	 verbouwingen	 en	 de	
inrichting.	Het	was	snel	duidelijk:	het	draagvlak	voor	Pakhuis	Engeland	was	er	
in	alle	geledingen!
Het	 pand	 was	 te	 huur	 maar	 kon	 ook	 gekocht	 worden.	 We	 spraken	 met	 onze	
financiële	 adviseurs	 en	 schakelden	 een	 makelaarskantoor	 uit	 Emmen	 in,	 al	
jaren	een	trouwe	klant	van	ons	bureau.	We	besloten	tot	het	kopen	van	het	pand.	
Met	 de	 lage	 hypotheekrente	 op	 dat	 moment	 betaalden	 we	 maandelijks	
nauwelijks	 meer	 voor	 Pakhuis	 Engeland	 dan	 voor	 onze	 twee	 keer	 zo	 kleine,	
gesubsidieerde	 huurkantoren	 in	 De	 Puddingfabriek!	 Bovendien	 hadden	 we	
volgens	 ons	 een	 goede	 belegging	 voor	 de	 toekomst	 gedaan	 met	 dit	 mooie	
onroerend	goed	in	eigendom.

We	lieten	de	blauwe	vloerbedekking	van	de	vorige	huurder,	een	administratie-
kantoor,	verwijderen	en	vervangen	door	een	witte	gietvloer.	Die	actie	maakte	
het	pand	een	stuk	lichter.	In	de	kerstvakantie	van	2005	schilderden	we	met	ons	
personeel	het	pand	in	de	gewenste	kleuren.	We	richtten	de	studioruimte	in	en	
trokken	een	stuk	gang	bij	de	brainstormzaal	zodat	er	ruimte	ontstond	om	lekker	
te	 pingpongen.	 De	 nieuwe	 scheiding	 met	 de	 gang	 werd	 een	 grote	 glaswand,	
zodat	 ook	 deze	 ruimte	 een	 open	 karakter	 kreeg.	 Het	 kamertje	 ernaast	 werd	
volgeplakt	 met	 ‘oud-Engelsch’	 behang	 en	 ingericht	 met	 twee	 oude	 stoelen	 en	
een	 tafeltje	 uit	 de	 plaatselijke	 kringloopwinkel.	 Zo	 creëerden	 we	 ‘De	 Engelse	
Kamer’;	 een	 extra	 kamertje	 om	 te	 brainstormen	 of	 rustig	 te	 bellen	 als	 de	
brainstormzaal	bezet	was.	Het	was	ons	eigen,	open	pand	geworden;	tijd	voor	de	
verhuiskaart!

3.7 Uitbreiding
Drie	jaar	lang	voldeed	het	pand	uitstekend.	Maar	toen	in	de	loop	van	2009	de	
studioruimte	erg	krap	werd	door	een	gegroeid	personeelsbestand	–	we	zaten	er	
inmiddels	met	zijn	tienen	–	moest	er	creatief	nagedacht	worden	over	een	nieuwe	
werksituatie.	 We	 besloten	 de	 ruimte	 die	 direct	 aan	 de	 studio	 grensde	 erbij	 te	
trekken.	Tot	dan	toe	stonden	daar	printers	en	archiefkasten.	Na	een	effectieve	
opruimactie	was	er	ruimte	voor	twee	bureaus.	Op	de	studio	was	nu	plek	voor	
vier	 ‘bureau-eilanden’	 van	 ieder	 twee	 bureaus.	 Er	 werd	 een	 ‘herindelingsplan’	
opgesteld.	 Er	 ontstond	 een	 eiland	 voor	 de	 twee	 DTP’ers,	 één	 voor	 het	 junior	
creatief	team,	één	voor	de	twee	ondersteunende	dames	op	account	en	een	eiland	
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voor	de	planners:	de	trafficmanager	en	het	hoofd	studio.	Het	was	het	effectiefst	
voor	de	dagelijkse	gang	van	zaken	als	die	allemaal	bij	elkaar	zaten.	Dat	betekende	
dat	de	directie	–	die	in	2009	nog	uit	Perry	en	Barry	bestond,	maar	daarover	later	
meer	–	het	beste	in	de	aparte	ruimte	kon	gaan	zitten.	Na	zeven	jaar	lag	dus	ineens	
het	‘gevaar	directiekamer’	op	de	loer!	Dat	zou	ons	niet	gebeuren.	Dus	werden	er	
in	het	muurtje	tussen	studio	en	‘directiekamer’	drie	grote	ronde	gaten	gezaagd.	
En	de	houten	deur	werd	vervangen	door	een	glazen	pui,	waarvan	de	glazen	deur	
altijd	 openstaat.	 Zo	 werd	 de	 voormalig	 aparte	 kamer	 onderdeel	 van	 de	 grote	
werkruimte	van	Open.	En	bleef	ons	werkmodel	intact.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	
voldoet	 Pakhuis	 Engeland	 nog	 steeds	 aan	 alle	 wensen	 en	 eisen	 die	 een	 open	
organisatie	aan	haar	bedrijfspand	stelt.

De open organisatie…
…		ziet	een	pand	als	essentieel	onderdeel	van	de	open	bedrijfsfilosofie	en	-voering	

en	kiest	hierin	dus	zorgvuldig
…		werkt	 in	 een	 zo	 open	 mogelijke	 ruimte,	 dus	 zo	 min	 mogelijk	 kamers	 en	

verdiepingen
…		vindt	de	locatie	net	zo	belangrijk	als	het	pand	zelf
…		houdt	bij	de	pandkeuze	meer	rekening	met	(het	werkplezier	van)	het	personeel	

dan	met	klanten
…		heeft	geen	directiekamers	en	al	zeker	niet	met	gesloten	deuren
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In goede gesprekken richten partijen zich niet tot elkaars woorden maar tot elkaars 
bedoelingen.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Amerikaans essayist
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4. 
Open over klanten

4.1 De ‘oude markt’
Een	van	de	belangrijkste	redenen	waarom	wij	geloofden	dat	onze	open	filosofie	
bestaansrecht	 had	 in	 de	 markt,	 was	 dat	 er	 aan	 klantzijde	 veel	 veranderd	 was.	
Reclamebureaus	zaten	tot	ver	in	de	jaren	negentig	van	de	vorige	eeuw	om	tafel	
met	 de	 commercieel	 of	 verkoopdirecteur	 van	 de	 opdrachtgever.	 Of	 bij	 kleine	
organisaties	 zelfs	 met	 de	 eigenaar.	 Mensen	 die	 natuurlijk	 wel	 een	 mening	
hadden	over	een	logo	of	advertentiecampagne,	maar	die	er	–	zoals	ze	zelf	vaak	
zeiden	–	‘niet	voor	doorgeleerd’	hadden.	Vaak	lieten	ze	zich	dan	ook	leiden	door	
het	 reclamebureau	 onder	 het	 motto	 ‘jullie	 hebben	 er	 verstand	 van’.	 Meestal	
wilden	deze	mensen	zich	inhoudelijk	niet	bemoeien	met	het	creatieproces.	Zij	
waren	ergens	anders	goed	in.	Gouden	tijden	natuurlijk	voor	de	reclamemakers,	
die	eigenlijk	konden	maken	wat	ze	maar	wilden.	Naar	eigen	goeddunken	stelde	
men	dat	ene	gouden	idee	voor.	De	macht	van	de	arrogantie	was	een	feit.

4.2 De ‘nieuwe markt’
Eind	jaren	negentig	veranderde	de	markt.	Toen	zaten	de	reclamebureaus	steeds	
vaker	om	tafel	met	de	marketing-	en	communicatiemedewerkers	van	de	klant.	
Professionals	die	speciaal	voor	deze	vakgebieden	hadden	gestudeerd.	Want	dat	
kon	sinds	het	einde	van	de	jaren	tachtig.	Perry	en	Pierre	zijn	er	zelf	voorbeelden	
van	 met	 hun	 universitaire	 studies	 op	 respectievelijk	 het	 gebied	 van	 de	
communicatiekunde	en	marketing.	

Zo	 langzamerhand	 hadden	 klanten	 ‘er	 dus	 wél	 voor	 doorgeleerd’.	 Het	 waren	
vaak	jonge,	creatieve	mannen	maar	vooral	vrouwen,	die	soms	zelfs	bijvakken	als	
vormgeving	en	tekstschrijven	hadden	gevolgd.	Disciplines	waarop	tot	voor	kort	
reclamebureaus	het	alleenrecht	leken	te	hebben.	Deze	specialisten	namen	niet	
alleen	geen	genoegen	met	een	mooi	praatje	of	een	paar	leuke	plaatjes	van	het	
bureau,	nee,	ze	hadden	zelf	ook	ideeën	op	het	creatieve	vlak.	Bovendien	wisten	
zij	veel	meer	over	hun	markt	en	doelgroepen	dan	het	bureau,	iets	wat	decennia	
daarvoor	niet	gold.	Wij	hebben	nog	de	tijd	meegemaakt	dat	de	accountdirector	
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van	 een	 reclamebureau	 een	 veredeld	 marketingcollege	 stond	 te	 geven	 bij	 de	
presentatie	 van	 een	 campagne.	 Die	 stond	 de	 klant	 dan	 uit	 te	 leggen	 hoe	 zijn	
doelgroep	en	markt	in	elkaar	zat.	Niet	meer	van	deze	tijd.

Los	van	de	veranderde	situatie	aan	klantzijde,	waren	wij	van	mening	dat	klanten	
hun	 communicatie	 eigenlijk	 niet	 meer	 volledig	 aan	 een	 bureau	 moesten	
overlaten.	Daar	was	communicatie	inmiddels	veel	te	belangrijk	voor	geworden	
in	de	mediagedomineerde	maatschappij.	Communicatie	kan	een	merk	maken	
of	breken.	Sinds	de	jaren	negentig	was	reclame	niet	meer	bedoeld	om	een	soort	
‘Peter	 Stuyvesant-droomwereld’	 te	 creëren,	 om	 te	 verleiden.	 En	 had	 het	 niet	
meer	de	functie	van	cosmetische	opsmuk	zoals	het	lang	werd	gezien.	Reclame	
werd	 echter,	 puurder,	 realistischer.	 Het	 moest	 aan	 gaan	 sluiten	 bij	 missie	 en	
visie	van	de	organisatie	en	de	peilers	van	de	merken.	Reclame	moest	steeds	meer	
de	waarheid	weerspiegelen,	consumenten	lieten	zich	niet	meer	misleiden,	wijs	
geworden	in	de	informatiemaatschappij	waarbij	internet	een	steeds	machtiger	
middel	 werd.	 Merken	 moesten	 eerlijk	 en	 vooral	 zichzelf	 zijn.	 Communicatie	
was	 een	 vakgebied	 geworden	 dat	 steeds	 meer	 aandacht	 moest	 krijgen	 in	 alle	
geledingen	 van	 een	 organisatie.	 Wij	 vonden	 het	 heel	 logisch,	 noodzakelijk	
eigenlijk,	 dat	 een	 opdrachtgever	 meer	 grip	 op	 zijn	 communicatiekoers	 wilde	
hebben.

4.3 Positionering: ideeën
Met	onze	open	benadering	waren	wij	dus	uiterst	geschikt	voor	de	klanten	die	
zelf	 mee	 wilden	 denken	 over	 hun	 eigen	 communicatie.	 Die	 er	 tijd	 in	 wilden	
steken.	Vaak	waren	dit	bedrijven	die	hun	communicatie	serieus	namen.	Die	het	
niet	zagen	als	een	noodzakelijk	kwaad,	een	niet	te	vermijden	kostenpost	(‘omdat	
de	concurrentie	reclame	maakt,	moeten	wij	ook	wel’),	maar	als	een	waardevolle	
investering	in	hun	merk.	En	met	dat	soort	klanten	werkt	het	wel	zo	prettig.

Vanwege	deze	ontwikkelingen	positioneerden	we	Open	dan	ook	anders	dan	de	
communicatiebureaus	 in	 die	 tijd.	 Onze	 concurrenten	 waren	 bijna	 allemaal	
bureaus	 van	 de	 oude	 stempel	 die	 zich	 profileerden	 als	 full-service	 bureau		
(‘wij	 hebben	 alle	 disciplines	 in	 huis:	 van	 marketingadvies	 tot	 en	 met	 het		
bouwen	van	websites’)	en	hadden	vaak	regels	onder	hun	naam	als	Marketing- en 
reclameadviesbureau.

Open	positioneerde	zich	als	interessante	partner	voor	professionele	organisaties	
die	marketingexpertise	in	huis	hadden.	Opdrachtgevers	die	ons	haarfijn	konden	
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vertellen	 over	 hun	 markt	 en	 doelgroep.	 Klanten	 die	 op	 zoek	 waren	 naar	 een	
bureau	 om	 die	 allerlaatste	 stap	 in	 te	 vullen:	 de	 vertaalslag	 van	 hun	
marketingstrategie	 naar	 hun	 doelgroep(en).	 Met	 een	 creatief,	 onderscheidend	
idee.	Want	daar	waren	wij	goed	in;	dat	hadden	we	in	het	noorden	van	Nederland	
wel	bewezen.	We	wilden	veel	meer	die	creatieve	sparringpartner	zijn	dan	die	
alwetende	voorschrijver.	We	wilden	ideeën	bedenken	in	plaats	van	vuistdikke	
(marketing)rapporten	schrijven.	En	we	wilden	meer	brainstorms	in	de	agenda	
hebben	staan	dan	vergaderingen.	Want	plezier	in	het	werk	is	ook:	de	zaken	doen	
die	je	leuk	vindt.	Daar	ben	je	meestal	goed	in.	Het	kan	ook	andersom	zijn,	maar	
het	effect	is	hetzelfde.

4.4 Dagelijkse omgang klant-bureau
Voor	 de	 omgang	 met	 klanten	 tijdens	 het	 creatieproces	 hadden	 we	 een	 ander	
type	relatie	voor	ogen	dan	bij	de	traditionele	bureaus.	Als	je	samen	op	zoek	gaat	
naar	oplossingen,	commitment	zoekt	van	zowel	klant	als	bureau	over	ideeën,	
dan	past	de	klassieke,	hiërarchische	verhouding	klant-leverancier	–	waarbij	de	
klant	koning	is	–	niet	meer.	Wij	voelden	veel	voor	een	zakelijke	relatie	die	nogal	
wat	 kenmerken	 heeft	 van	 een	 vriendschap.	 Twee	 partijen	 in	 een	 continue	
dialoog,	die	elkaar	informeren,	inspireren	en	stimuleren.	Partners	met	respect	
voor	elkaar	die	zich	kwetsbaar	durven	opstellen.	Die	niet	bang	zijn	om	elkaar	de	
waarheid	te	zeggen.	Een	relatie	waarbij	we	inzicht	hebben	in	elkaars	denken	en	
doen.	Zo	kan	een	samenwerking	op	touw	gezet	worden	waarin	klant	en	bureau	
het	 beste	 uit	 elkaar	 naar	 boven	 halen.	 Waarin	 verwachtingspatronen	 parallel	
lopen.	En	waarin	je	altijd	te	maken	hebt	met	de	persoon	die	erover	gaat.	Voor	
vragen	over	tekst	moet	de	klant	vooral	rechtstreeks	met	de	copywriter	kunnen	
bellen.	Opmerking	over	de	opmaak?	Vertel	het	de	DTP’er.	Vragen	over	het	logo?	
Stel	ze	aan	de	art	director.	Doe	of	je	thuis	bent,	zodat	je	zoveel	mogelijk	Marieke	
Mulder	blijft	en	niet	teveel	Productmanager	Consumentengoederen	van	firma	X	
wordt.
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Zoek je eigen droomklanten op: biermerk!
In	de	opstartfase	van	Open	hadden	we	een	lijstje	opgesteld	van	klanten	voor	wie	
we	graag	wilden	werken	in	de	toekomst.	Daar	stonden	namen	van	bedrijven	en	
organisaties	op,	maar	ook	van	branches.	Zo	wilden	we	bijvoorbeeld	graag	voor	
een	biermerk	werken.	Als	je	dan	toch	probeert	van	je	hobby	je	werk	te	maken…	
Gaan	zitten	wachten	tot	Heineken	je	uitnodigt	heeft	geen	zin	natuurlijk.	Als	je	
iets	wilt	in	het	leven,	moet	je	er	ook	voor	gaan!	Dus	pakten	we	het	anders	aan.	In	
2002	 bedachten	 we	 een	 mailing	 die	 we	 gericht	 naar	 enkele	 bierbrouwers	
stuurden;	een	ideaal	klusje	voor	de	stagiaire	die	toen	bij	ons	werkte.	Zij	zocht	
biermerken	 en	 contactpersonen	 op	 en	 Barry	 en	 Pierre	 zetten	 zich	 aan	 de	
pingpongtafel	voor	een	goed	mailingidee.	We	bedachten	dat	ons	ronde	logo	zich	
erg	goed	zou	lenen	voor	een	bierviltje.	Dat	zou	er	fris	uitzien,	heel	eigen	zijn	en	
slaan	 op	 het	 umfeld	 van	 bier:	 de	 kroeg.	 Bovendien,	 bierviltjes	 worden	 ook	
regelmatig	als	communicatiemiddel	gebruikt.	Menig	jongen	of	meisje	heeft	zijn	
of	haar	telefoonnummer	wel	eens	op	de	achterkant	van	een	viltje	geschreven	
om	zo	een	afspraak	tot	stand	te	brengen.	We	waren	er	wel	uit.

We	lieten	de	bierviltjes	drukken	en	met	de	hand	–	net	als	in	de	kroeg	–	werden	
de	achterkanten	beschreven.	Samen	met	ons	eerste	introductieboekje	dat	net	af	
was,	stuurden	we	ze	op.	In	eerste	instantie	bleven	de	reacties	uit,	maar	een	rondje	
bellen	 leverde	 een	 afspraak	 op!	 We	 werden	 uitgenodigd	 door	 de	 Texelse	
bierbrouwerij	die	enthousiast	was	over	de	creativiteit	van	de	mailing	en	onze	
bureaufilosofie.	Een	brouwerij	die	menig	prijs	had	gewonnen	voor	zijn	regionaal	
getinte	 speciaalbieren.	 Enkele	 klinkende	 namen	 uit	 hun	 assortiment:	 Texels	
Skuumkoppe,	Grunn	Bier	en	Drents	Hunebedbier.

Onze	mailing	kwam	precies	op	het	juiste	moment	volgens	de	eigenaar	van	de	
brouwerij.	 Hij	 was	 met	 zijn	 bedrijf	 namelijk	 toe	 –	 en	 dus	 op	 zoek	 naar	 –	 een	
‘landelijk	 bierconcept’.	 Een	 aansprekend	 biermerk	 dat	 hij	 in	 heel	 Nederland	
wilde	uitrollen	via	de	slijterijen,	waar	hij	inmiddels	op	regionaal	niveau	goede	
banden	mee	had.	En	als	het	idee	echt	goed	was,	wilde	hij	zelfs	wel	internationaal	
aan	de	weg	timmeren.	Of	we	daar	ook	even	rekening	mee	wilden	houden	in	ons	
achterhoofd.	Het	biermerk	moest	een	pils	zijn,	maar	wel	met	ruimte	om	ook	als	
Dubbel	of	Tripel	op	de	markt	te	brengen.	Die	laatste	twee	varianten	waren	zijn	
meest	 spraakmakende	 biersoorten,	 daar	 won	 hij	 zijn	 prijzen	 mee.	 Aan	 ons	 de	
vraag	om	dit	concept	te	bedenken.	Wat	een	uitdaging!
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Het	was	januari	2003	toen	het	creatieve	team	van	Open	zijn	tanden	zette	in	de	
biermarkt	 en	 de	 bierdrinkende	 doelgroep.	 Enkele	 weken	 later	 zetten	 we	 een	
aantal	‘bierconcepten’	op	de	pingpongtafel	neer	voor	de	Texelse	bierbrouwerij.	
De	 alternatieven	 werden	 besproken	 met	 de	 klant	 en	 eentje	 sprong	 er	 ver	
bovenuit	volgens	hem.	Daar	wilde	hij	wel	mee	aan	de	slag.

Het	 bierconcept	 van	 zijn	 keuze	 was	 gevormd	 rond	 de	 op	 dat	 moment	 uiterst	
populaire	dartsport.	Met	name	Raymond	van	Barneveld	had	ervoor	gezorgd	dat	
elk	 jaar	 miljoenen	 Nederlanders	 de	 Embassy	 live	 op	 televisie	 volgden;	 het	
officieuze	wereldkampioenschap	darts,	gehouden	in	Lake	Side.	Niet	alleen	het	
feit	dat	darts	zo	populair	was	bij	met	name	bierdrinkende	mannen,	maar	ook	het	
gegeven	 dat	 het	 dé	 kroegsport	 bij	 uitstek	 was,	 had	 ons	 die	 kant	 opgestuurd.	
Snelle	 research	 wees	 uit	 dat	 de	 merknaam	 Embassy	 Beer	 vrij	 was,	 wat	 wij	
tamelijk	 ongelofelijk	 vonden.	 Maar	 wat	 we	 heel	 snel	 omarmden.	 We	 stelden	
drie	 biervarianten	 voor,	 gebaseerd	 op	 bekende	 darttermen	 en	 wonderwel	
corresponderend	met	het	karakter	van	de	bieren.	De	pils	noemden	we	Embassy	
180,	naar	de	hoogste	score	te	behalen	in	één	beurt	met	drie	pijlen.	De	Dubbel	
werd	Embassy Double,	vernoemd	naar	de	buitenste	vakjes	op	een	dartbord	die	de	
dubbele	score	opleveren	als	je	de	pijl	daarin	gooit.	De	Tripel	werd	logischerwijs	
de	Embassy Tripple,	verwijzend	naar	de	kleinste	vakjes	op	het	dartbord	die	een	
verdriedubbeling	van	de	score	geven.	Een	heerlijk	consistent	geheel	dat	aan	alle	
kanten	klopte.	Onze	pas	aangenomen	vormgever,	die	net	van	de	kunstacademie	
kwam,	ontwierp	etiketten	op	basis	van	een	dartbord	om	het	concept	helemaal	
rond	te	maken.	Samen	met	de	klant	zetten	we	de	puntjes	op	de	i	van	de	ontwerpen	
en	stelden	we	een	contract	op	waarin	werd	geregeld	dat	Open	mee	zou	delen	in	
het	bijna	niet	te	missen	(internationale)	succes	van	dit	briljante	bierconcept!

Embassy	 Beer	 heeft	 de	 slijterij	 nooit	 gehaald.	 Weinig	 tijd,	 andere	 prioriteiten,	
huiverige	 slijters;	 precies	 kennen	 we	 de	 oorzaken	 niet.	 Toch	 is	 Embassy 180	
gebrouwen	 en	 verkocht	 in	 grote	 literflessen.	 Deze	 waren	 namelijk	 onderdeel	
van	 een	 speciaal	 kerstpakket	 van	 een	 landelijke	 groothandel	 met	 als	 thema	
darts.	Naast	een	dartbord	met	pijlen	en	een	droge	worst,	zat	daar	die	prachtige	
fles	pils	in.	Trots	liet	de	Texelse	bierbrouwerij	ons	weten	dat	dit	kerstpakket	als	
eerste	uitverkocht	was.	Dat	dan	weer	wel.
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4.5 Zorg voor een goede start: de briefing
Het	 begin	 van	 elk	 creatief	 proces	 bij	 een	 communicatiebureau	 is	 de	 briefing.	
Hierin	 geeft	 de	 opdrachtgever	 aan	 wat	 het	 communicatieprobleem	 is.	 Je	 hebt	
briefings	in	alle	soorten	en	maten.	De	ene	opdrachtgever	komt	‘even	langs	voor	
een	 bakkie	 koffie’	 en	 vertelt	 in	 een	 kwartiertje	 dat	 hij	 een	 nieuwe	 mailing	 of	
advertentie	 nodig	 heeft.	 Uit	 het	 hoofd	 lepelt	 hij	 op	 wat	 er	 ongeveer	 in	 moet	
komen	 te	 staan.	 De	 andere	 klant	 komt	 met	 een	 forse	 delegatie	 enkele	 uren	
praten	en	brainstormen.	Om	vervolgens	de	dagen	erna	het	bureau	te	bestoken	
met	 e-mails	 vol	 met	 bijlagen:	 een	 marketingplan,	 marktonderzoeken,	 de	
uitkomst	van	interne	brainstorms,	een	verslag	van	een	kernwaardensessie	met	
een	 extern	 bureau,	 documenten	 met	 missies	 en	 visies,	 et	 cetera.	 In	 de	 meeste	
gevallen	 zit	 het	 hier	 tussenin	 en	 bestaat	 een	 briefing	 uit	 een	 aantal	 A4-tjes,	
opgesteld	door	de	communicatieafdeling.	

Het	belang	van	de	briefing	is	groot:	als	de	input	van	een	proces	niet	volledig	of	
goed	is,	is	de	kans	op	een	perfecte	output	klein.	De	briefing	vormt	eigenlijk	het	
kader	 waarbinnen	 de	 strategieën	 en	 creatieve	 concepten	 bedacht	 moeten	
worden.	Een	uitgebreide,	goed	doordachte	briefing	is	dus	heel	mooi,	maar	kan	
ook	beperkend	werken	voor	de	creativiteit	omdat	er	al	heel	veel	vastligt.	Met	
een	briefing	van	één	regel	kun	je	veel	kanten	op,	maar	vlieg	je	dus	ook	vaak	veel	
kanten	op,	wat	soms	ook	weer	niet	wenselijk	is.	De	briefing	en	creatie,	het	zal	
altijd	een	haat-liefderelatie	blijven.	Niet	voor	niets	dat	creatief	falen	–	de	klant	
vindt	 de	 voorstellen	 niks	 –	 meestal	 op	 de	 briefing	 wordt	 afgewenteld.	 Wat	
overigens	lang	niet	altijd	terecht	is.

Op	 de	 briefing	 van	 de	 klant	 volgt	 meestal	 een	 debriefing	 van	 het	 bureau:	 een	
soort	samenvatting	van	de	briefing	en	de	gesprekken	erover	en	een	interpretatie	
ervan	door	het	bureau.	Een	check	om	te	kijken	of	klant	en	bureau	op	één	lijn	
zitten	 over	 de	 input,	 voordat	 het	 proces	 gaat	 draaien.	 Daarna	 komt	 het	
traditionele	bureau	met	de	presentatie	van	zijn	gouden	idee.
In	 de	 Open-praktijk	 werkt	 dit	 iets	 anders.	 Onze	 eerste	 presentatie	 van	 ruwe	
strategische	en	conceptuele	voorstellen	is	vaak	een	ontrafeling	van	de	briefing.	
Met	de	voorstellen	leggen	we	accenten	op	de	verschillende	onderdelen	van	de	
briefing.	Domweg	omdat	vaak	niet	alle	aspecten	van	een	briefing	in	één	idee	‘te	
proppen’	 zijn.	 Wat	 je	 bijvoorbeeld	 wel	 eens	 ziet,	 is	 dat	 bedrijven	 creatief	 en	
innovatief	willen	overkomen	maar	tegelijkertijd	ook	betrouwbaar	en	degelijk.	
Dat	 bijt	 elkaar,	 is	 niet	 geloofwaardig	 om	 beide	 te	 claimen	 en	 vraagt	 dus	 om	
keuzes.	In	ons	geval	leidt	dat	kortweg	gezegd	tot	minstens	twee	verschillende	
ideeën.
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Bovenstaand	voorbeeld	legt	eigenlijk	een	belangrijke	eigenschap	van	de	briefing	
bloot:	als	een	klant	een	briefing	opstelt,	heeft	hij	eigenlijk	nog	geen	idee	wat	de	
uitkomst	 van	 het	 creatieve	 proces	 moet	 zijn.	 Reacties	 van	 klanten	 als:	 ‘jullie	
hebben	je	perfect	aan	de	briefing	gehouden	maar	nu	ik	dit	zo	zie,	zoek	ik	toch	
wat	anders’	hebben	we	al	meegemaakt	in	het	verleden.	Om	vervolgens	met	een	
bijgestelde	 briefing	 aan	 andere	 ideeën	 te	 gaan	 werken.	 Maar	 we	 zijn	 ook	 in	
andere	situaties	beland:	klanten	die	 in	de	briefing	een	restyling	van	hun	logo	
vroegen	en	uiteindelijk	met	een	geheel	nieuw	logo	de	deur	uit	stapten.	Andersom	
is	 ook	 al	 voorgekomen:	 ‘we	 willen	 een	 totaal	 nieuwe	 uitstraling’	 was	 dan	 de	
samengevatte	briefing	voor	een	huisstijloperatie,	die	vervolgens	leidde	tot	een	
subtiele	aanpassing	van	het	bestaande	logo.	Met	andere	woorden:	hoeveel	zorg	
er	ook	is	besteed	aan	een	briefing	–	en	hoe	eens	klant	en	bureau	het	ook	waren	
over	 de	 debriefing	 –	 het	 is	 nog	 geen	 garantie	 voor	 een	 goede	 input.	 Klanten	
hebben	 vaak	 beelden	 nodig	 om	 voor	 zichzelf	 duidelijk	 te	 krijgen	 wat	 ze	 nu	
precies	willen.	En	de	briefing	bestaat	uit	woorden.	Vaak	ook	nog	uit	woorden	die	
een	containerbegrip	zijn,	die	heel	verschillend	ervaren	kunnen	worden.	Daarom	
is	de	fase	dat	er	beelden	op	tafel	komen	ook	zo	belangrijk.	Via	de	open	werkwijze	
wordt	 in	 de	 eerste	 presentatie	 met	 moodboards	 of	 ruwe	 schetsen	 van	
verschillende	 richtingen	 niet	 per	 definitie	 een	 oplossing	 geboden	 voor	 het	
communicatieprobleem,	maar	soms	juist	de	input	aangescherpt.	Zonder	dat	er	
al	heel	veel	uren	zijn	gestopt	in	een	gelikte	presentatie	van	een	idee	dat	wel	‘op	
de	briefing’	zat,	maar	het	toch	niet	was.

Vaak	is	het	verhaal	achter	de	briefing	interessanter	dan	de	briefing	zelf.	Oké,	een	
bedrijf	wil	een	nieuwe	advertentiecampagne.	Waar	deze	aan	moet	voldoen	staat	
keurig	 in	 de	 briefing.	 Maar	 waarom	 wil	 die	 klant	 eigenlijk	 een	 nieuwe	
advertentiecampagne?	 Is	 de	 oude	 gedateerd,	 krijgt	 men	 daar	 klachten	 over?	
Loopt	de	omzet	terug?	En	zo	 ja,	hoe	komt	dat?	Is	de	markt	veranderd?	Zijn	er	
nieuwe	 doelgroepen	 te	 veroveren?	 Vond	 een	 golfvrindje	 van	 de	 directeur	 de	
huidige	 advertentielijn	 bespottelijk?	 Of	 zat	 de	 marketingafdeling	 zich	 te	
vervelen?	 In	 een	 open	 setting	 doorvragen	 levert	 soms	 meer	 waardevolle	
informatie	op	voor	het	creatieve	proces	dan	de	hele	briefing.

Een	communicatiebureau	moet	de	briefing	ook	niet	interpreteren	als	‘iets	waar	
de	klant	verantwoordelijk	voor	is’	vinden	wij.	Open	investeert	mee	in	de	briefing.	
In	die	fase	zitten	klanten	al	aan	tafel	met	de	creatieven,	omdat	zij	nu	eenmaal	
andere	 vragen	 stellen	 dan	 accountmanagers.	 Het	 gesprek	 gaat	 dan	 niet	 over	
planning	 of	 budgetten,	 maar	 kan	 zomaar	 handelen	 over	 lievelingskleuren,	
beroemde	campagnes	of	favoriete	films.



61

Voordat	dit	hele	boek	over	de	briefing	gaat,	nog	een	laatste	belangrijk	punt:	het	
liefst	 hebben	 we	 bij	 Open	 de	 uiteindelijke	 beslisser	 aan	 tafel,	 vaak	 de	
budgetverantwoordelijke.	 Of	 willen	 we	 in	 ieder	 geval	 weten	 of	 hij1	 achter	 de	
briefing	staat.	Want	delegeren	is	goed	maar	een	briefing	is	daar	soms	te	wezenlijk	
voor.	We	hebben	meegemaakt	dat	de	beslisser	uiteindelijk	creatieve	voorstellen	
afkeurde	zonder	dat	hij	de	briefing,	opgesteld	door	zijn	personeel,	kende.	En	dat	
is	zonde	van	tijd,	energie	en	geld.

4.6 De eerste klanten
Als	snel	bleek	er	veel	behoefte	te	zijn	aan	een	bureau	met	een	open	werkwijze.	
En	de	tamtam	ging	snel,	mede	gevoed	door	flink	wat	 free	publicity	die	we	de	
eerste	 maanden	 hadden.	 Zonder	 dat	 we	 gericht	 acquisitie	 pleegden,	 zochten	
potentiële	opdrachtgevers	contact	met	Open.	En	dat	was	mooi	natuurlijk.	We	
hadden	 inderdaad	 veel	 brainstorms.	 Soms	 ging	 een	 klant	 met	 tien	 opgerolde,	
met	 viltstift	 volgekrabbelde	 vellen	 van	 de	 flip-over	 onder	 de	 arm	 terug	 naar	
kantoor	 in	 plaats	 van	 met	 een	 keurig	 rapport	 of	 presentatiekartonnen	 met	
strakke	plaatjes.	En	soms	verlieten	klanten	na	een	presentatie	ons	kantoor	met	
meer	vragen	dan	antwoorden.	Om	vervolgens	enkele	dagen	of	weken	later	terug	
te	keren	met	hun	wensen	veel	beter	voor	ogen	dan	voorheen.

Een	bekend	adagium,	dat	in	veel	varianten	bestaat,	luidt	in	de	reclamewereld	als	
volgt:	 elk	 bureau	 krijgt	 de	 klanten	 die	 het	 verdient.	 Zo	 ook	 Open.	 We	 kregen	
inderdaad	 die	 klanten	 met	 enthousiaste	 en	 vaak	 creatieve	 communicatie-
professionals	 in	 dienst.	 Maar	 we	 hadden	 ook	 gesprekken	 of	 zelfs	 opstartende	
werkzaamheden	met	partijen	waarmee	het	niet	klikte.	Dan	ging	het	met	name	
om	 (potentiële)	 opdrachtgevers	 die	 een	 ouderwetse	 klant-leverancierrelatie	
voorstonden.	Onder	het	motto	‘hij	die	betaalt,	bepaalt’	komen	die	mensen	het	
bureau	even	vertellen	wat	ze	moeten	maken	en	hoe	dat	eruit	moet	zien.	Vaak	
ook	nog	op	een	toon	van	‘je	mag	blij	zijn	dat	je	ons	als	klant	hebt’.	Nou,	dat	waren	
wij	helemaal	niet.	In	ons	eerste	jaar	wezen	we	een	dergelijke	opdrachtgever	met	
een	budget	van	boven	de	miljoen	euro	heel	beleefd	de	deur.	Even	ter	vergelijking:	
we	draaiden	dat	jaar	een	omzet	van	net	boven	de	twee	ton.

1   Voor de leesbaarheid hebben we in dit boek gekozen voor de hij-vorm.  
Uiteraard kunt u hier zowel hij als zij lezen.
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Wij	willen	samen	met	klanten	creëren,	maar	moeten	daarvoor	wel	de	ruimte,	de	
creatieve	vrijheid	krijgen.	Bij	 intakegesprekken	met	nieuwe	klanten	proberen	
we	zo	goed	mogelijk	te	peilen	of	hun	communicatievragen	creatieve	uitdagingen	
zijn	voor	ons	bureau.	En	of	er	wel	een	klik	is	op	het	persoonlijke	vlak.	Zo	niet,	
dan	 is	 dat	 het	 moment	 van	 afscheid	 nemen.	 Als	 bureau	 streef	 je	 een	
langetermijnrelatie	na	met	een	opdrachtgever.	Is	het	gevoel	in	het	begin	al	niet	
goed,	 dan	 is	 het	 raadzaam	 om	 dan	 al	 de	 conclusie	 te	 trekken	 dat	 je	 beter	 niet	
verder	kan	gaan	met	elkaar.	Net	als	een	relatie	tussen	twee	geliefden	onderwerp	
je	elkaar	aan	een	paar	criteria	en	wil	je	elkaar	beter	leren	kennen.	En	stap	je	niet	
onvoorwaardelijk	 het	 huwelijksbootje	 in.	 Ook	 dat	 is	 openheid:	 elkaar	 zo	 snel	
mogelijk	de	waarheid	zeggen,	ook	als	de	boodschap	niet	echt	positief	is.

4.7 Klanten en plezier in het werk
Wat	zijn	nou	klanten	waar	Open	blij	van	werd	en	nog	steeds	wordt?	Is	er	een	
definitie	voor?	We	hebben	er	menig	gesprek	over	gevoerd	met	elkaar.	Het	zit	
hem	 in	 ieder	 geval	 niet	 in	 de	 grootte	 van	 de	 organisatie	 of	 de	 hoogte	 van	 het	
communicatiebudget.	 Klein	 en	 groot,	 plaatselijk	 en	 internationaal,	 profit	 en	
non-profit,	het	maakt	ons	niet	uit.	Voor	opdrachtgevers	in	al	deze	categorieën	
maakten	we	de	afgelopen	jaren	goed	werk.
Een	 echte	 Open-klant	 begint	 eigenlijk	 met	 de	 mensen	 aan	 klantzijde.	 Als	 dat	
prettige	mensen	zijn,	met	wie	het	persoonlijk	klikt,	zijn	we	al	een	heel	eind.	Als	
zij	 ons	 dan	 de	 creatieve	 vrijheid	 geven	 en	 enthousiast	 meedenken,	 is	 het	
helemaal	goed.	Als	deze	klanten	ook	nog	eens	lef	hebben,	als	ze	durven	te	kiezen	
voor	uitingen	die	zo	onderscheidend	en	vergaand	zijn	dat	ze	wel	eens	tot	interne	
of	externe	kritiek	zouden	kunnen	leiden,	is	het	resultaat	vaak	optimaal.	En	dan	
halen	klant	en	bureau	zelfs	regelmatig	de	pers	met	opzienbarende	uitingen.

Bovenstaande	 geeft	 eigenlijk	 al	 aan	 met	 welke	 klanten	 het	 juist	 niet	 zo	 goed	
werkt.	 We	 hebben	 ze	 wel	 eens	 als	 volgt	 gedefinieerd,	 enigszins	 gechargeerd	
natuurlijk	om	het	helder	te	krijgen	voor	onszelf:

-		 De	Twijfelaars
Onzekere	 klanten	 twijfelen	 aan	 alles.	 Op	 bezoek	 bij	 het	 bureau	 kunnen	 ze	
enthousiast	zijn	over	gepresenteerde	voorstellen,	en	vervolgens	een	dag	later	uit	
het	 lood	 raken	 door	 een	 kritische	 opmerking	 van	 een	 collega,	 partner	 of	
schoonmoeder.	Ze	durven	niet	af	te	gaan	op	hun	eigen	mening	of	overtuiging.	
Ze	redeneren	vanuit	bedreigingen,	niet	vanuit	kansen.	Ze	zijn	doodsbang	voor	
kritiek,	 de	 publieke	 opinie,	 voor	 negatieve	 pers.	 Het	 zijn	 klanten	 die	 veel	 tijd	
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kosten	‘om	het	allemaal	nog	eens	door	te	spreken’,	die	vaak	voor	het	veilige	werk	
kiezen	en	het	liefst	aan	de	hand	worden	genomen	door	een	bureau.	Meerdere	
voorstellen	 doen,	 betekent	 keuzes	 maken.	 En	 daar	 worden	 ze	 alleen	 maar	
onzekerder	van.

-		 De	Controlfreaks
Vaak	self	made	men.	Ondernemers,	eigenaars	van	het	bedrijf.	Ze	willen	alles	zelf	
doen.	Ze	zijn	personeels-,	financieel-,	marketing-,	verkoop-	en	algemeen	directeur	
tegelijk.	 Ze	 moeten	 hun	 handtekening	 zetten	 als	 de	 officemanager	 een	
nietmachine	en	paperclips	wil	bestellen.	Aan	tafel	bij	het	communicatiebureau	
nemen	ze	alle	ruimte	in	en	komen	met	hun	eigen	‘creatieve	invulling’.	Delegeren	
en	loslaten	komt	niet	in	hun	vocabulaire	voor.	Daarbij	vergeten	ze	om	het	beste	
uit	hun	bureau	te	halen.	Meerdere	ideeën	presenteren	heeft	weinig	zin,	zij	weten	
allang	wat	ze	willen.	En	dat	krijg	je	niet	uit	hun	hoofd.	Zij	moeten	dus	op	zoek	
naar	dat	u-vraagt-wij-draaienbureau.

-		 De	Allemansvrienden
Deze	opdrachtgevers	willen	iedereen	als	klant.	Het	liefst	alle	zes	miljard	mensen	
op	onze	aardkloot.	Ze	kunnen	wel	doelgroepen	onderscheiden,	maar	doen	daar	
niks	mee:	ze	willen	ze	gewoon	allemaal	bedienen.	Van	uitkeringsgerechtigde	tot	
miljonair,	van	jonge	vrouw	tot	oude	man.	Aan	tafel	bij	het	bureau	breien	ze	net	
zo	lang	aan	een	compromis	totdat	‘iedereen	zich	erin	kan	herkennen’.	Stel	je	ze	
vijf	ter	zake	doende	richtingen	voor,	dan	willen	ze	ze	allemaal.	In	één	concept.	
Het	levert	krachteloze	communicatie	op.

4.8 De open werkwijze in de praktijk
De	eerste	ervaringen	met	onze	open	manier	van	werken	hadden	we	dus	bij	ons	
vorige	bureau.	Daar	pasten	we	het	toe	op	enkele	klanten.	In	ons	eigen	bureau	
Open	 werkten	 we	 met	 alle	 klanten	 op	 deze	 manier,	 elke	 dag.	 In	 ons	 eerste	
‘bureauboekje’	 en	 op	 onze	 website	 beschreven	 we	 de	 werkwijze	 zo	 goed	
mogelijk.	Zoals	eerder	gesteld	was	er	veel	behoefte	aan	in	de	markt	en	werkte	de	
aanpak	ook.	Meestal.	Want	zoals	bij	alle	(relatief)	nieuwe	producten	en	diensten,	
kwamen	we	wel	wat	kinderziektes	tegen.	Na	een	jaar	werken,	maakten	we	de	
balans	op	met	een	heus	‘intern	evaluatierapport’	over	onze	werkwijze.
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4.8.1	Hoeveel	keuzeopties?
Het	 meedenken	 van	 de	 klant,	 en	 het	 faciliteren	 daarvan	 door	 enkele	 beslis-
momenten	 in	 het	 creatieve	 proces	 aan	 te	 brengen,	 werkte	 goed.	 Echter,	 het	
aspect	van	de	‘meerdere	voorstellen’	zorgde	zowel	intern	als	extern	nog	wel	eens	
voor	onduidelijkheid.	Dit	fenomeen	hadden	we	onderdeel	van	onze	werkwijze	
gemaakt,	omdat	het	in	de	traditionele	bureauwereld	normaal	was	om	de	keuzes	
te	 maken	 voor	 de	 klant.	 Daar	 werden	 regelmatig	 kansrijke	 concepten	 intern	
afgeschoten	 in	 verhitte	 vergaderingen	 met	 creatieven	 en	 accountmensen	 aan	
tafel;	er	moest	immers	één	gouden	idee	gepresenteerd	worden.

In	de	praktijk	bij	Open	bleek	dat	het	aantal	ideeën	dat	we	aan	de	klant	voorlegden	
nogal	verschilde.	Soms	hadden	we	wel	vijf	goede	en	gelijkwaardige	ideeën.	Soms	
twee	 en	 heel,	 heel	 soms	 slechts	 één.	 In	 die	 laatste	 gevallen	 kon	 een	 klant	
natuurlijk	wel	eens	teleurgesteld	zijn	als	hij	een	scala	aan	keuzes	verwachtte.	
Ook	intern	zorgde	deze	specifieke	situatie	in	het	begin	voor	een	dilemma.	Het	
creatieve	team	was	dan	geneigd	‘om	er	toch	nog	maar	een	idee	naast	te	verzinnen’.	
Een	 idee	 dat	 soms	 zwakker	 was	 dan	 het	 andere,	 mede	 omdat	 het	 enigszins	
geforceerd	 tot	 stand	 kwam.	 Dit	 werkte	 dus	 niet.	 We	 besloten	 onze	 propositie	
aan	 te	 scherpen.	 We	 beloofden	 niet	 meer	 om	 altijd	 meerdere	 ideeën	 te	
presenteren,	 maar	 ‘alle	 ideeën	 die	 wij	 bedacht	 hadden	 en	 goed	 vonden’	 te	
presenteren.	Heel	soms	was	dat	er	dus	slechts	één.	Een	subtiel	maar	belangrijk	
verschil.

4.8.2	Welk	idee	heeft	jullie	voorkeur?
Een	 andere	 situatie	 die	 in	 de	 begintijd	 nog	 wel	 eens	 lastig	 was,	 was	 het	
keuzeproces.	Als	er,	zoals	bijna	altijd,	meerdere	opties	op	tafel	 lagen,	kon	een	
klant	niet	altijd	kiezen.	En	dan	werd	er	om	de	voorkeur	van	het	bureau	gevraagd:	
welk	idee	vinden	jullie	zelf	het	beste?	Lastig.	Eigenlijk	konden	we	geen	voorkeur	
aangeven,	omdat	we	die	domweg	niet	hadden.	Bovendien,	door	één	idee	aan	te	
wijzen,	 devalueerden	 we	 de	 andere	 keuzemogelijkheden	 en	 zelfs	 onze	
bureaufilosofie.	Maar	goed,	Open	is	ook	adviseur.	Als	onze	expertise	gevraagd	
wordt,	moeten	we	die	leveren.	In	het	begin	waren	we	nog	wel	eens	geneigd	om	
een	voorkeur	aan	te	geven.	Meestal	was	dat	het	meest	vergaande,	opzienbarendste	
idee.	 Dat	 blijft	 toch	 het	 leukst	 om	 uit	 te	 voeren	 voor	 een	 creatief	 bureau.	
Spraakmakende	ideeën	geven	de	bedenkers	de	meeste	voldoening,	leveren	vaak	
publiciteit	op	voor	klant	en	bureau	en	maken	bovendien	de	meeste	kans	op	een	
van	de	vele	reclameprijzen.	En	dat	laatste	levert	ook	weer	voldoening,	erkenning	
en	publiciteit	op.
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Na	de	evaluatie	van	onze	werkwijze	zijn	we	het	anders	gaan	doen.	Via	een	proces	
van	doorvragen,	proberen	we	te	achterhalen	welke	keuze	het	beste	past	bij	de	
situatie	waarin	de	klant	zich	bevindt.	We	letten	dan	niet	zozeer	op	het	creatieve	
aspect	maar	meer	op	het	strategische:	welke	koers	is	op	dit	moment	het	meest	
wenselijk?	En	zo	kan	het	gebeuren	dat	een	klant	bijvoorbeeld	twee	ideeën	kiest:	
één	om	direct	te	gebruiken	en	één	als	beoogde	opvolger	van	het	eerste	idee,	over	
twee	of	drie	 jaar.	Commercieel	wellicht	niet	helemaal	verantwoord:	meerdere	
ideeën	 voor	 de	 prijs	 van	 één.	 Maar	 aan	 de	 andere	 kant:	 een	 idee	 moet	 ook	
uitgevoerd	worden	en	dat	levert	het	bureau	betaalde	uren	op.	Eigenlijk	stellen	
we	 in	 een	 dergelijke	 situatie	 ook	 weer	 omzet	 in	 de	 toekomst	 veilig.	 Kortom,	
Open	geeft	geen	voorkeur	aan	maar	probeert	de	voorkeur	van	de	klant	boven	
tafel	 te	 trekken	 via	 gerichte	 vragen.	 Het	 belangrijkste	 aspect	 in	 dit	 proces	 is	
misschien	 wel	 het	 vermijden	 van	 ‘al	 te	 grote	 stappen’.	 Een	 imagoverandering	
van	een	organisatie	of	de	introductie	van	een	nieuw	product	verloopt	meestal	
het	 effectiefst	 via	 de	 weg	 van	 de	 evolutie	 en	 niet	 die	 van	 de	 revolutie.	 In	 dat	
laatste	geval	raken	bestaande	doelgroepen	vaak	vervreemd	van	het	merk.	
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4.8.3	Bureaucompetities
Een	 andere	 situatie	 waarin	 we	 met	 onze	 open	 filosofie	 wel	 eens	 in	 de	 knoop	
kwamen,	 was	 die	 van	 een	 pitch,	 een	 bureaucompetitie.	 In	 een	 dergelijke	
‘prijsvraag’,	uitgeschreven	door	de	opdrachtgever,	doen	meerdere	bureaus	mee.	
Vaak	gratis	of	tegen	een	zeer	geringe	vergoeding	vergeleken	met	het	gevraagde.	
Klanten	 vragen	 meerdere	 partijen	 om	 hun	 visie,	 aanpak	 of	 zelfs	 concrete,	
uitgewerkte	concepten	te	presenteren.	In	ons	tweede	bureauboekje,	dat	we	in	
2003	stuurden	naar	klanten	en	relaties,	legden	we	helder	uit	hoe	wij	tegen	dit	
fenomeen	aankeken	en	nog	steeds	aankijken:

We snappen heel goed dat opdrachtgevers competities uitschrijven. Ze willen namelijk 
keuzes kunnen maken. Ze zijn geïnteresseerd in meerdere oplossingen, vanuit diverse 
invalshoeken. Dus stellen enkele bureaus hun ‘gouden idee’ voor en bepaalt de klant 
vervolgens welk idee het beste past bij zijn beleid, visie, gevoel, ideeën of combinatie 
daarvan.

Waarom passen competities nou niet bij Open? Omdat onze werkwijze helemaal 
gebaseerd is op bovenstaande principes! Wanneer Open dan uitgenodigd wordt voor een 
competitie, krijgt de klant te maken met drie nadelen:

1	 Overkill
De klant krijgt van meerdere bureaus een voorstel te zien. Daarnaast komt Open ook nog 
eens met diverse voorstellen. Gevolg: een keuzeproces binnen een keuzeproces en wel heel 
veel voorstellen op tafel. En dat maakt de besluitvorming er niet gemakkelijker op.

2	 Appels	en	peren
Daar waar veel bureaus compleet uitgewerkte concepten presenteren, komt Open in de 
eerste presentatie met (strategische) richtingen, verbeeld via ruwe schetsen. In de praktijk 
blijken deze zaken toch moeilijk met elkaar te vergelijken. Het vergt veel 
beoordelingsvermogen van een klant. Zeker voor mensen die ook mee moeten beslissen 
maar niet bij de presentaties aanwezig waren; vaak het hogere management of de 
directie. Zij krijgen meestal in een ‘doorpresentatie’ van hun medewerkers een 
samenvatting van de verhalen die de bureaus hielden. De mate van uitwerking geeft dan 
niet zelden de doorslag.

3	 Geen	ruimte	voor	discussie
Aan de hand van de voorstellen van Open vindt er in de ‘normale situatie’ altijd een open 
discussie plaats tussen bureau en klant. Hierin worden de voor- en nadelen per voorstel 
doorgenomen en de creatieve keuzes gemaakt. In competities hebben bureaus slechts 
beperkte presentatietijd, waardoor deze discussie niet of nauwelijks gevoerd kan worden.
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In principe – en uit principe – doet Open dan ook niet mee aan bureaucompetities. 
Uitzondering op deze regel zijn competities waar het gaat om zeer uitdagende 
opdrachten. Wanneer er sprake is van aansprekende merken bijvoorbeeld. Of van 
interessante doelgroepen of unieke projecten. Maar dan nog doen we alleen mee als we 
tijd hebben. Want onze opdrachtgevers – die hun keuze voor Open al heel bewust 
gemaakt hebben – mogen natuurlijk nooit lijden onder welke competitie van welke 
potentiële opdrachtgever dan ook!

4.9 De werkbare filosofie
Die	laatste	alinea,	over	de	uitzondering	op	de	regel,	is	heel	belangrijk	voor	een	
organisatie	met	een	uitgesproken	visie	of	filosofie.	Een	filosofie	moet	namelijk	
niet	 verzanden	 in	 een	 dogmatisch,	 principieel	 verhaal	 waar	 te	 allen	 tijde	 niet	
van	afgeweken	mag	worden.	Voor	je	het	weet	gaat	het	dan	tegen	je	werken,	een	
filosofie	of	ideologie	moet	wel	werkbaar	blijven.	Wij	hebben	de	open	benadering	
altijd	 gezien	 als	 belangrijke	 leidraad	 voor	 ons	 doen	 en	 laten	 die	 echter	 wel	
flexibel	 moet	 zijn.	 Enige	 vorm	 van	 pragmatisme	 in	 bepaalde	 situaties	 is	
belangrijk	 om	 onze	 aanpak	 hanteerbaar	 en	 vooral	 effectief	 te	 laten	 zijn.	 Kijk	
maar	 eens	 hoe	 sommige	 politieke	 partijen	 te	 lijden	 hebben	 onder	 hun	 eigen	
dogmatische	 ideologie.	 Bovendien,	 Open	 is	 gewoon	 een	 bedrijf.	 Een	 Besloten	
Vennootschap.	 Actief	 in	 de	 jungle	 van	 het	 bedrijfsleven.	 En	 verantwoordelijk	
voor	het	betalen	van	salarissen	aan	het	eind	van	de	maand.	Met	andere	woorden,	
Open	is	geen	filantropische,	ideologische	instelling.

Zo	kwam	het	voor	dat	we	in	ons	eerste	jaar	meededen	aan	enkele	competities.	
We	hadden	immers	niet	direct	een	goedgevulde	orderportefeuille	waar	we	met	
zijn	drieën	vijf	dagen	per	week	druk	mee	waren.	Bovendien,	als	je	zoals	Open	de	
ambitie	hebt	om	voor	grote,	aansprekende	klanten	te	werken,	ontkom	je	niet	
aan	 competities.	 Met	 name	 bij	 die	 categorie	 opdrachtgevers	 is	 namelijk	 het	
uitschrijven	 van	 een	 pitch	 heel	 normaal.	 Binnen	 enkele	 maanden	 vanaf	 de	
oprichting	 deden	 we	 mee	 aan	 twee	 belangrijke	 bureaupitches	 van	 twee	
toonaangevende	opdrachtgevers.	We	werden	uitgenodigd	mee	te	denken	–	met	
beide	keren	drie	andere	bureaus	–	over	de	nieuwe	landelijke	toerismecampagne	
van	 Groningen	 en	 de	 internationale	 campagne	 voor	 Royalty	 Vodka	 van	
Hooghoudt.	 Krenten	 in	 de	 pap	 voor	 noordelijke	 bureaus.	 We	 hanteerden	 bij	
beide	 pitches	 onze	 open	 werkwijze,	 kwamen	 met	 meerdere	 voorstellen	 en…	
kregen	beide	opdrachten!	Deze	twee	‘overwinningen’	zorgden	mede	voor	onze	
voortvarende	 start.	 De	 beide	 opdrachten	 genereerden	 niet	 alleen	 veel	 werk,	
maar	ook	flink	wat	gratis	publiciteit	voor	ons	bureau.
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Er gaat niets boven een nieuw logo
In	 2002	 ging	 Open	 na	 een	 gewonnen	 pitch	 aan	 de	 slag	 met	 de	 landelijke	
campagne	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’.	Doel:	de	provincie	Groningen	op	de	
kaart	zetten.	Met	name	op	het	gebied	van	toerisme,	maar	in	de	slipstream	ook	
met	aandacht	voor	wonen	en	werken.	Begin	2003	kregen	we	een	zeer	uitdagende	
klus:	ontwerp	een	nieuw	logo	voor	deze	campagne.	Het	oude	logo	was	15	jaar	
daarvoor	gemaakt	en	zowel	qua	vormgeving	als	typografie	gedateerd.	Bovendien	
werd	 het	 concept	 achter	 het	 logo	 regelmatig	 bekritiseerd:	 de	 provincie	
Groningen	die	‘zich	afscheidde’	van	de	rest	van	Nederland	was	ook	negatief	te	
interpreteren.	Uit	onderzoek	van	professor	Pellenbarg	van	de	Rijksuniversiteit	
Groningen	 bleek	 dat	 de	 slogan	 ‘Er	 gaat	 niets	 boven	 Groningen’	 zo’n	 grote	
bekendheid	 en	 goede	 lading	 heeft	 in	 Nederland,	 dat	 werd	 besloten	 deze	 te	
handhaven.

De	 briefing	 voor	 deze	 huisstijlopdracht	 was	 zeer	 uitgebreid.	 Een	 gevarieerde	
provincie	 met	 bovendien	 een	 grote	 en	 aansprekende	 hoofdstad	 heeft	 veel	 te	
bieden	 en	 te	 vertellen.	 Van	 oude	 kerken	 tot	 statige	 borgen,	 van	 de	
zeehondencrèche	in	Pieterburen	tot	natuurgebied	Lauwersmeer,	van	vestingstad	
Bourtange	tot	studentenstad	Groningen,	er	is	hier	nogal	wat	te	zien	en	te	beleven.	
En	 wat	 te	 denken	 van	 de	 kernwaarden	 van	 Groningen?	 Nuchter,	 gezellig,	
eigenzinnig,	authentiek,	teveel	om	op	te	noemen.	

In	 de	 fase	 voor	 het	 daadwerkelijk	 ontwerpen,	 moest	 er	 dus	 flink	 gepuzzeld	
worden.	Geheel	 in	de	geest	van	onze	open	benadering	maakten	wij	de	keuzes	
niet	voor	maar	met	de	klant.	En	de	klant	was	dit	keer	een	samenwerkingsverband	
van	 verschillende	 partijen	 waardoor	 er	 maar	 liefst	 twaalf	 personen	 aan	 tafel	
zaten	met	het	bureau.	Van	iemand	van	de	Stichting	Erfgoedlogies	(die	het	liefst	
authentieke	krulletters	in	het	logo	wilde)	tot	het	hoofd	communicatie	van	het	
Groninger	Museum	(dat	wel	een	strak	en	modern	logo	wenste).	Het	leverde	in	
eerste	instantie	een	flinke	serie	logo’s	op	vanuit	veel	verschillende	invalshoeken.	
Het	 bleek	 een	 lastige	 keuze	 voor	 de	 opdrachtgever	 of	 moeten	 we	 zeggen	
opdrachtgevers?	De	veelheid	aan	sterke	punten	en	kenmerken	van	de	provincie	
en	 de	 vele	 wensen	 en	 meningen	 aan	 tafel,	 zorgden	 ervoor	 dat	 er	 na	 de	 eerste	
presentatieronde	nog	geen	logo	gekozen	was.

Voordat	 we	 verdergingen	 met	 het	 bedenken	 van	 een	 logo,	 regelden	 we	 twee	
zaken.	Ten	eerste	stelden	we	voor	om	een	kleine	projectgroep	in	te	stellen	die	
zou	 rapporteren	 aan	 de	 twaalf	 man.	 De	 provincie	 Groningen,	 die	
hoofdopdrachtgever	 was,	 zag	 ook	 in	 dat	 het	 lastig	 beslissen	 was	 met	 twaalf	
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mensen.	Open	communiceerde	in	het	vervolgtraject	met	drie	man,	waaronder	
het	hoofd	communicatie	van	de	provincie.	Dit	werkte	een	stuk	effectiever.	Ten	
tweede:	op	basis	van	de	evaluatie	van	de	diverse	logo’s	scherpten	we	samen	met	
de	 klant	 de	 briefing	 aan.	 De	 nadruk	 kwam	 te	 liggen	 op	 de	 kernwaarden	
‘eigenzinnig’,	‘cultuur’	en	‘gezellig’.	Qua	sterke	punten	uit	de	propositie	maakten	
we	 de	 unieke,	 veelal	 culturele	 evenementen	 die	 plaatsvinden	 in	 de	 provincie	
Groningen	–	met	landelijke	en	zelfs	internationale	uitstraling	–	extra	belangrijk:	
Eurosonic-Noorderslag,	Eurovoetbal,	DelfSail	en	Noorderzon	bijvoorbeeld.	We	
deden	een	tweede	ronde	logovoorstellen.

Er	stond	wederom	een	flink	aantal	logo’s	op	tafel,	maar	nu	was	er	wel	een	logo	
dat	unaniem	als	beste	werd	gekozen.	De	aanscherping	van	de	briefing	op	basis	
van	de	eerste	logovoorstellen	had	gewerkt.	Men	koos	het	‘logo	met	de	oranje	G	
als	copyrightteken’.	Een	conceptueel	logo,	dat	daardoor	een	belangrijke	rol	kon	
gaan	 spelen	 in	 de	 campagne.	 En	 dus	 niet	 slechts	 een	 aftiteling	 in	 de	 rechter	
benedenhoek	 zou	 zijn.	 De	 ‘oranje	 Groningen-G’	 is	 ideaal	 om	 rechtsboven	
woorden	 als	 Noorderzon	 of	 Eurovoetbal	 te	 plaatsen:	 unieke	 evenementen,	
exclusief	 in	 Groningen!	 Een	 opvallend	 logo	 en	 heel	 breed	 toepasbaar.	 In	 de	
maanden	 daarna	 vertaalden	 we	 het	 logo	 door	 naar	 een	 uiterst	 herkenbare	
grafische	 huisstijl,	 waarin	 logischerwijs	 oranje	 leidend	 werd.	 Een	 kleur	 die	
onder	andere	staat	voor	de	kernwaarden	eigenzinnig	en	gezellig,	zo	bleek	uit	een	
kleurenstudie.	 Met	 de	 oranje	 G	 werd	 de	 provincie	 Groningen	 een	 merk,	 wat	
onder	andere	ook	duidelijk	bleek	uit	de	pakkende	merchandiselijn.

Hoewel	het	logo	was	ontwikkeld	voor	de	provincie,	was	de	marketingafdeling	
van	de	stad	Groningen	ook	erg	enthousiast.	De	stad	besloot	haar	slogan	‘Je	treft	
het	in	Groningen’	met	bijbehorend	logo	–	een	rood	hart	met	een	pijl	erdoor	–	te	
vervangen	 door	 de	 ‘Er	 gaat	 niets	 boven	 Groningen’-slogan	 met	 oranje	 G.	 De	
Rijksuniversiteit	 en	 Hanzehogeschool	 volgden	 al	 snel:	 ook	 hun	 campagne	
‘Groningen,	 jouw	 studiestad’	 werd	 in	 deze	 campagne	 geïntegreerd.	 De	
winkeliersvereniging	van	de	stad	–	de	Groningen	City	Club	–	deed	ook	mee,	net	
als	 kleinere	 organisaties	 als	 de	 Oranjevereniging,	 verantwoordelijk	 voor	
evenementen	als	Koninginnedag.	Kortom,	logo’s	en	slogans	werden	massaal	bij	
het	 grofvuil	 gezet	 en	 de	 slagkracht	 en	 zichtbaarheid	 van	 ‘Er	 gaat	 niets	 boven	
Groningen’	 namen	 enorm	 toe.	 Budgetten	 werden	 ineens	 gebundeld	 in	 plaats	
van	versnipperd.

Het	nieuwe	logo	was	in	vele	opzichten	een	doorstart	van	de	campagne	‘Er	gaat	
niets	boven	Groningen’.	Het	enthousiasme	en	fors	toegenomen	draagvlak	van	
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de	campagne	zorgden	voor	nieuwe	impulsen,	zowel	creatief	als	qua	beschikbare	
budgetten	en	ingezette	middelen.	Uiteindelijk	leidde	de	jarenlange	effectiviteit	
van	 de	 gevoerde	 campagne	 in	 2008	 tot	 een	 Bronzen	 Effie,	 een	 van	 de	 meest	
begeerde	nationale	reclameprijzen.	Die	verdienden	we	samen	met	drie	andere	
bureaus	en	staat	bij	ons	in	de	gang,	op	een	speciaal	daarvoor	gemaakte	sokkel.

Leuk	 voor	 ons	 bureau	 natuurlijk	 en	 bovendien	 met	 een	 mooi	 aspect.	 Want,	
hoewel	 het	 logo	 ontworpen	 is	 door	 art	 director	 Barry,	 is	 het	 idee	 achter	 dit	
succesvolle	logo	bedacht	door	accountmanager	Perry.	Thuis,	in	zijn	boerderijtje	
in	 Westeremden.	 Een	 belangrijke	 aanname	 achter	 onze	 hele	 bureaufilosofie		
–	 dat	 elk	 individu	 een	 goed	 idee	 kan	 verzinnen,	 zowel	 aan	 klant-	 als	 aan	
bureauzijde,	 als	 hij	 de	 ruimte	 maar	 krijgt	 en	 de	 betrokkenheid	 bij	 het	 vak		
heeft	–	werd	hiermee	bewezen.



Martin’s winstpercentage en 
cashflow zijn significant verbeterd, 
z’n solvabiliteit is nog onvoldoende.
Ondernemers, steun uw collega’s op straat! Voor slechts 150 
euro per jaar bent u lid van de businessclub van de Riepe, hét 
straatmagazine van Noord-Nederland. Bel (050) 579 18 18 of 
mail naar riepe@hetnet.nl  voor meer informatie.

concept en ontwerp: Open communicatiebureau, fotografie: Robert van der Molen, mediasponsor: Entrepreneur

In een campagne om leden te werven voor de ‘businessclub’ van Straatmagazine  
De Riepe, riepen we ondernemers op om hun collega’s op straat te ondersteunen.
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4.10 De bureauoriëntatie
Wat	we	vaak	met	succes	hebben	gedaan,	is	een	aanvraag	om	mee	te	doen	met	
een	 bureaucompetitie	 omturnen	 in	 een	 bureauoriëntatie.	 Bij	 de	 uitnodiging	
leggen	we	uit	waarom	we	in	principe	niet	mee	willen	doen	met	de	pitch.	Maar	
dat	we	ons	wel	willen	komen	introduceren.	We	stellen	dan	voor	om	in	een	korte	
presentatie	te	vertellen	hoe	Open	werkt	aan	de	hand	van	onze	bureaufilosofie,	
hoe	we	hun	klus	aan	willen	pakken	en	wat	we	in	het	verleden	aan	creatief	werk	
hebben	gemaakt.	De	geselecteerde	bureaus	hoeven	dan	geen	(gratis)	voorstellen	
te	maken,	een	voorstelronde	volstaat.	Vaak	hebben	we	zo	de	klus	gekregen	op	
een	manier	die	bij	ons	paste.	

4.11 Gratis of voor weinig
Tegenwoordig	 valt	 het	 onder	 Maatschappelijk	 Verantwoord	 Ondernemen,	
maar	Open	werkt	al	vanaf	het	begin	op	gezette	tijden	gratis	of	 tegen	een	zeer	
geringe	 vergoeding	 voor	 klanten	 die	 weinig	 geld	 maar	 wel	 een	 prachtig	 doel	
hebben.	 Enerzijds	 omdat	 ons	 dat	 een	 goed	 gevoel	 geeft	 dat	 bijdraagt	 aan	 het	
werkplezier.	 Anderzijds	 omdat	 we	 voor	 dergelijke	 opdrachtgevers	 vaak	
uitdagend	 creatief	 werk	 kunnen	 maken	 vanwege	 de	 grote	 vrijheid	 die	 we	
krijgen.	 Zo	 maakten	 we	 al	 twee	 campagnes	 voor	 Straatkrant	 De	 Riepe;	 een	
magazine	dat	dak-	en	thuislozen	op	straat	verkopen	om	wat	geld	te	verdienen.	
We	 hielpen	 met	 het	 opzetten	 van	 een	 nieuwe	 huisstijl	 voor	 De	 Jonge	
Onderzoekers,	 een	 organisatie	 waar	 kinderen	 na	 schooltijd	 en	 in	 vakanties	
kunnen	knutselen,	onderzoeken	en	hun	creativiteit	de	vrije	loop	kunnen	laten.	
We	 ontwikkelden	 babyartikelen	 voor	 de	 webshop	 van	 Unicef.	 En	 we	 hielpen	
het	aloude	sportmerk	Quick	mee	bij	zijn	revival.	Niet	omdat	het	nu	zo’n	goed	
doel	 is,	 maar	 wel	 een	 uiterst	 sympathiek	 merk.	 Jeugdsentiment	 zelfs,	 want	
alledrie	voetbalden	we	als	kinderen	op	Quickies!

Walk Quick
Begin	2002	had	Open	contact	met	Ference	van	der	Vlies,	die	enkele	maanden	
daarvoor	 met	 een	 paginagroot	 interview	 in	 de	 Adformatie	 had	 gestaan.	 In	 dit	
artikel	 vertelde	 hij	 over	 zijn	 nieuwe	 uitdaging:	 het	 oer-Hollandse	 sportmerk	
Quick	nieuw	leven	in	blazen.	Hij	had	een	afstudeerscriptie	over	het	merk	gedaan	
dat	in	1905	was	opgericht.	Na	een	doorstart,	na	een	faillissement	in	1986,	viel	het	
doek	 definitief	 voor	 Quick	 in	 1992.	 Met	 name	 het	 marketingbudget	 was	 niet	
toereikend	 om	 de	 hevige	 buitenlandse	 concurrentie	 van	 merken	 als	 Adidas,	
Puma	en	Nike	het	hoofd	te	bieden.
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November 2002: op een koude novembernacht namen we het zebrapad in de 
Kalverstraat onder handen voor Quick. 

The day after: niet te missen voor het winkelend publiek.
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Ference	 had	 met	 de	 familie	 Jansen,	 de	 oorspronkelijke	 oprichters,	 afspraken	
gemaakt	over	de	licentie.	En	hij	besloot	in	Italië	een	collectie	trendy	sneakers	te	
laten	ontwerpen,	gebaseerd	op	de	oude	voetbal-,	boks-	en	tennisschoenen	uit	de	
roemruchte	historie	van	Quick.
Alledrie	 hadden	 wij	 vroeger	 dus	 op	 die	 voetbalschoenen	 van	 Quick	 gespeeld,	
bekend	om	de	block	stripes	op	de	zijkant	van	de	schoen.	Het	waren	eigenlijk	de	
goedkoopste	 schoenen	 waar	 elk	 voetballertje	 ooit	 op	 begon,	 onder	 het	 motto	
van	 de	 ouders:	 ‘eerst	 maar	 eens	 kijken	 of	 je	 de	 sport	 wel	 leuk	 vindt’.	 Maar	 ze	
leverden	ook	duurdere	modellen	waar	grootheden	als	Abe	Lenstra,	Faas	Wilkes,	
Coen	 Moulijn,	 Piet	 Keizer,	 Ruud	 Geels,	 Sjaak	 Swart	 en	 Dick	 Nanninga	 furore	
mee	 hadden	 gemaakt.	 Quick	 leverde	 ooit	 ook	 de	 boksschoenen	 voor	 Bep	 van	
Klaveren,	schoenen	voor	de	Olympische	Spelen	in	Amsterdam	in	1928	en	zelfs	
de	schaatsen	van	Kees	Verkerk!

We	waren	niet	de	enigen	die	Quick	benaderd	hadden;	veel	bureaus	uit	het	hele	
land	 wilden	 graag	 voor	 dit	 merk	 aan	 de	 slag.	 Als	 het	 moest	 zelfs	 gratis.	 Maar	
Ference	 vond	 ons	 wel	 een	 sympathiek	 clubje	 en	 we	 mochten	 creatieve	
voorstellen	doen.	We	stuurden	hem	een	rapport	met	enkele	campagne-ideeën	
en	losse	acties.	Een	guerrilla-actie	daaruit	zag	hij	helemaal	zitten.	En	zo	zat	de	
gehele	 directie	 van	 Open	 enkele	 weken	 later	 –	 midden	 in	 de	 nacht	 –	 op	 het	
zebrapad	van	de	Kalverstraat	van	Amsterdam.	Daar	spoten	we	illegaal	de	voor	
Quick	zo	kenmerkende	block	stripes	op	een	van	de	drukste	winkelpassages	van	
Nederland.	 Eind	 november,	 vlak	 voor	 de	 feestdagen.	 Het	 ging	 niet	 helemaal	
vlekkeloos,	 tot	 twee	 keer	 toe	 werden	 we	 gestoord	 door	 de	 politie	 die	 ons	 niet	
vertrouwde	om	half	drie	’s	nachts	in	een	lege	Kalverstraat.	Beide	keren	konden	
we	op	tijd	onze	spuitbussen	zwarte	en	witte	verf,	en	onze	mallen	gemaakt	uit	
behangrollen,	in	een	portiek	gooien.

We	 klaarden	 uiteindelijk	 de	 klus	 en	 het	 leverde	 Quick	 en	 ons	 bureau	 veel	
publiciteit	 op.	 Open	 werd	 trouwens	 uitbetaald	 in	 drie	 paar	 Quick-schoenen,	
aangezien	 er	 in	 de	 opstartfase	 van	 Quick	 met	 name	 in	 de	 collectie	 werd	
geïnvesteerd.	De	block	stripes	met	tekst	hebben	drie	weken	op	de	straat	gestaan	
voordat	 de	 Amsterdamse	 milieudienst	 ze	 verwijderde.	 De	 afbeelding	 die	 we	
ervan	maakte,	haalde	in	2005	het	schitterende	boek	Soepel en sterk,	samengesteld	
door	Hugo	Borst	vanwege	het	100-jarige	bestaan	van	het	merk.	En	diezelfde	foto	
staat	op	dit	moment,	negen	jaar	later,	zelfs	op	de	schoenendozen	van	Quick!
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Het zijn al wekenlang echte
cabrio-temperaturen! En dat blijft
voorlopig nog even zo. 

Mocht u nu op zoek zijn naar
zo’n mooi-weer-auto, kijk dan eens 
op www.autocircuit.nl.

Daar vindt u namelijk een enorm
aanbod occasions, waaronder diverse
cabrio’s. Jong en oud, in alle prijs-
klassen en van alle merken. 

Bovenstaand juweeltje bijvoor-
beeld, staat in de stad Groningen en

is voor € 3950,- van u! 
Dus, tot ziens op autocircuit.nl, 

de grootste showroom van Noord-
Nederland.

Autocircuit. Waar anders?

Hitte Golf.

Kracht van de eenvoud 
volgens Open: life long 
learning in het logo van  
het ROC Noorderpoort.

Een inhaker tijdens de 
hittegolf van augustus 2003: 

een typisch Open-concept.
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4.12 Output
In	dit	hoofdstuk	hebben	we	verteld	hoe	de	open	organisatie	te	werk	gaat	samen	
met	haar	klanten.	Maar	wat	levert	dat	nu	uiteindelijk	op	qua	concrete	output?	
Onze	aanpak	is	dan	wel	onderscheidend,	is	ons	creatieve	werk	dat	ook?	Zijn	we	
in	de	afgelopen	tien	jaar	het	creatiefste	bureau	van	Noord-Nederland	geworden	
zoals	we	in	ons	ondernemingsplan	wensten?	Vragen	die	lastig	te	beantwoorden	
zijn.	Elke	uiting	van	creativiteit	wordt	bij	beoordeling	een	smaakkwestie.	Wij	
zijn	immers	actief	in	een	wereld	waarbij	de	resultaatbeoordeling	subjectief	is.

4.12.1	Eigen	stijl
Als	we	ons	werk	van	de	afgelopen	jaren	op	een	rij	zetten	en	bekijken,	zien	we	dat	
we	een	eigen	‘bureaustijl’	ontwikkeld	hebben.	Een	stijl	die	zich	wellicht	het	best	
laat	omschrijven	als	de	 ‘kracht	van	de	 eenvoud’	of	als	 ‘less	 is	more’.	Enerzijds	
vloeit	dit	voort	uit	de	persoonlijke	voorkeuren	van	de	creatieven.	Barry	en	Pierre	
hebben	 altijd	 al	 een	 voorkeur	 gehad	 voor	 uitingen	 waarin	 met	 zo	 weinig	
mogelijk	 zo	 veel	 mogelijk	 gezegd	 wordt.	 Anderzijds	 is	 deze	 stijl	 ook	 ontstaan	
vanuit	onze	werkwijze.	Hierin	worden	immers	al	keuzes	gemaakt	in	de	briefing.	
Niet	alle	sterke	punten	van	een	product	of	bedrijf	worden	in	één	idee	gefrommeld;	
het	 liefst	 beperken	 we	 ons	 tot	 één	 of	 twee	 unique	 selling	 points.	 Neem	 als	
voorbeeld	het	logo	van	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’	inclusief	het	voorafgaande	
proces,	dat	is	nou	typisch	de	‘Open-stijl’.	We	horen	dit	trouwens	ook	vanuit	de	
markt	in	reacties	als:	‘Ik	dacht	al	dat	die	advertentie	door	jullie	gemaakt	was’	of	
‘Dat	vind	ik	nou	echt	een	Open-logo’.
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De Bronzen Effie voor de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’.



79

4.12.2	Waardering
Als	 wij	 de	 vraag	 moeten	 beantwoorden	 of	 we	 goed	 werk	 maken,	 wat	 op	 zich	
natuurlijk	heel	lastig	is	omdat	het	over	onszelf	gaat,	zijn	er	wel	enkele	redelijk	
objectieve	 criteria	 te	 vinden.	 Zo	 haalden	 en	 halen	 we	 regelmatig	 de	 regionale	
maar	ook	landelijke	(vak)pers	met	onze	creatieve	uitingen.	Objectief	gezien	ook	
veel	vaker	dan	andere	bureaus	‘van	buiten	Amsterdam’.	Daarnaast	hebben	we	in	
ons	tienjarig	bestaan	ook	de	nodige	nominaties	en	reclameprijzen	gewonnen,	
waaronder	een	Effie,	een	NIMA-award	en	nominaties	voor	een	SAN	Accent	en	
de	Citymarketing	Innovation	Award.

Een	 aardige	 lijst	 voor	 een	 bureau	 uit	 Noord-Nederland.	 Kortom,	 in	 al	 onze	
bescheidenheid	kunnen	we	zeggen	dat	onze	benadering	werkt.	Ook	als	het	om	
creatieve	output	gaat.	Maar	los	van	alle	prijzen	en	persvermeldingen	meten	wij	
onze	resultaten	het	liefste	aan	de	reacties	van	onze	klanten.	Als	zij	enthousiast	
reageren,	is	ons	werkplezier	weer	verder	verhoogd.

4.13 Open-klant van het jaar
“Dat	jullie	dat	durven”,	was	een	veelgehoorde	reactie	van	mensen	om	ons	heen	
toen	we	voor	het	eerst	de	winnaars	van	de	‘Open-klant	van	het	jaar	verkiezing’	
publiceerden	op	onze	website	in	2008.	Ook	wel	logisch,	want	het	is	nogal	een	
onconventioneel	 idee	 in	 het	 bedrijfsleven:	 ‘ranking	 the	 clients’	 en	 de	 uitslag	
daarvan	bekendmaken	aan	het	grote	publiek.	Waarom	doen	we	het	dan?	Hoe	
komen	we	tot	de	ranking?	En	waarom	publiceren	we	het?

Het	heeft	alles	te	maken	met	het	bewerkstelligen	én	bewaken	van	ons	plezier	in	
het	werk.	Zoals	eerder	gesteld,	kunnen	aardige,	 leuke	klanten	met	lef,	die	ons	
ook	 nog	 eens	 creatieve	 vrijheid	 geven	 en	 constructief	 meedenken,	 het	
werkplezier	enorm	verhogen.	Maar	sommige	klanten	kunnen	het	werkplezier	
bij	Open	ook	onder	druk	zetten.	Dat	kan	verschillende	oorzaken	hebben.	Er	zijn	
bijvoorbeeld	klanten	waarbij	de	interne	organisatie	slecht	is.	Hierdoor	verlopen	
de	projecten	moeizaam,	blijven	opdrachten	te	lang	liggen	en	moeten	vervolgens	
altijd	op	het	allerlaatst	onder	hoge	druk	uitgevoerd	worden.	Er	zijn	bijvoorbeeld	
klanten	die	slecht	communiceren:	warrig,	steeds	op	het	allerlaatste	moment	of	
gewoon	bot	en	onvriendelijk.	En	er	zijn	natuurlijk	de	Twijfelaars,	Controlfreaks	
en	 Allemansvrienden.	 Van	 al	 dit	 soort	 klanten	 moet	 je	 er	 niet	 teveel	 hebben.	
Enerzijds	omdat	bij	sommigen	nauwelijks	rendement	te	halen	valt,	sterker	nog,	
vaak	 bureau-uren	 afgeboekt	 moeten	 worden.	 Anderzijds	 omdat	 het	 plezier	
binnen	 het	 Open-team	 omlaag	 gaat	 van	 dergelijke	 opdrachtgevers,	 met	 alle	
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Het Drents Museum was Open-klant van het Jaar in 2010.
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nadelen	 van	 dien	 voor	 sfeer	 en	 productiviteit.	 Toen	 we	 beseften	 dat	 ons	
werkplezier	 nogal	 beïnvloed	 kan	 worden	 door	 onze	 klanten,	 besloten	 we	 tot	
jaarlijkse	evaluatie	van	die	klanten.

Het	idee	is	simpel.	Alle	medewerkers	van	Open	krijgen	aan	het	eind	van	het	jaar	
een	 vragenlijst.	 Daarop	 staan	 alle	 klanten	 van	 het	 bureau.	 Ieder	 personeelslid	
beoordeelt	elke	klant	op	basis	van	drie	criteria:

-	 zijn	het	aardige	mensen,	ook	in	de	bureau-klantcommunicatie?
-	 kunnen	we	er	creatief	werk	voor	maken,	hebben	ze	lef,	denken	ze	mee?
-	 hoe	verlopen	de	projecten	qua	organisatie?

Een	1	is	heel	slecht,	een	5	uitstekend.	Als	alle	lijsten	ingevuld	en	ingeleverd	zijn,	
berekenen	 we	 dus	 per	 klant	 drie	 scores.	 De	 drie	 criteria	 vinden	 we	 even	
belangrijk,	dus	uit	de	drie	scores	komt	een	gemiddelde	score.	Er	rollen	winnaars	
en	verliezers	uit.	 De	 top	drie	 krijgt	een	prijs:	de	 winnaar	 een	wisselbokaal,	 de	
nummers	2	en	3	een	taart.	Persoonlijk	overhandigd	door	Accountdirector	Perry.	
Klanten	onderaan	de	lijst	met	erg	lage	scores	–	soms	is	het	er	één,	soms	geen	en	
soms	 zijn	 het	 er	 meer	 –	 krijgen	 een	 telefoontje.	 We	 nodigen	 ze	 uit	 voor	 een	
persoonlijk	gesprek.	Daarin	vertellen	we	ze	open	en	eerlijk	hoe	laag	ze	geëindigd	
zijn	in	de	Open-poll.	We	analyseren	de	uitslag	met	hen,	benoemen	de	oorzaken.	
Vervolgens	 bespreken	 we	 of	 we	 beide	 nog	 toekomst	 zien	 in	 verdere	
samenwerking.	Open	beseft	dat	het	natuurlijk	niet	altijd	aan	de	klant	ligt	als	de	
samenwerking	 stroef	 verloopt,	 we	 zoeken	 de	 oorzaken	 ook	 bij	 onszelf.	 Soms	
leiden	 dergelijke	 evaluatiegesprekken	 tot	 een	 beëindiging	 van	 de	 klant-
bureaurelatie.	 Soms	 leidt	 het	 ook	 tot	 een	 constructieve	 aanpak	 om	 het	 in	 de	
toekomst	 beter	 te	 doen	 met	 elkaar,	 want	 het	 gaat	 om	 positieve	 intenties	 aan	
beide	kanten.

We	 maken	 elk	 jaar	 de	 uitslag	 bekend	 op	 onze	 website.	 Vanzelfsprekend	
communiceren	 we	 alleen	 de	 winnaars.	 Want	 ook	 aan	 openheid	 zit	 een	 grens	
wat	ons	betreft.	Maar	we	vertellen	het	wel	als	we	met	de	laagst	geëindigde(n)	een	
gesprek	 gaan	 voeren.	 Met	 de	 publicatie	 willen	 we	 aangeven	 hoe	 serieus	 wij	
werkplezier	nemen.



Klanten, leveranciers en personeelsleden krijgen bij de geboorte van een kind het 
Open-slabbetje.
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De open organisatie…
…		brengt	openheid	in	haar	werkproces	om	ruimte	te	scheppen	voor	inbreng	van	

de	klant
…		peilt	de	openheid	aan	klantzijde	bij	het	eerste	contact
…		krijgt	bijna	vanzelf	open	klanten	aan	tafel	op	basis	van	de	wederzijdse	open	

houding
…		denkt	in	eerste	instantie	in	opties	in	plaats	van	in	oplossingen
…		legt	keuzes	voor	zonder	zelf	een	voorkeur	uit	te	spreken
…		is	altijd	open	naar	klanten	toe,	ook	als	het	kritiek	betreft
…		beseft	 dat	 een	 bepaalde	 categorie	 (traditionele)	 klanten	 niks	 heeft	 met	

openheid,	durft	daarin	keuzes	te	maken



84

Wanneer je wilt taxeren hoe gelukkig iemand is, moet je niet vragen naar wat hem 
plezier doet, maar naar wat hem verdriet doet.

Arthur Schopenhauer (1788-1860), Duits filosoof
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5. 
Open over personeel

Moet	je	nu	een	open	persoon	zijn	om	in	een	open	organisatie	te	werken?	Los	van	
de	ingewikkelde	definitie	daarvan,	gaat	dat	wat	ver.	Volgens	ons	functioneren	
mensen	het	best	–	 in	hun	werk	maar	ook	daarbuiten	–	als	ze	zoveel	mogelijk	
zichzelf	kunnen	zijn.	In	de	ideale	werksituatie	hoef	je	’s	ochtends	op	weg	naar	
kantoor	niet	in	een	rol	te	stappen.	Maar	hoe	simpel	dat	ook	klinkt,	jezelf	zijn,	het	
is	lastiger	dan	je	denkt.	Een	werkgever	kan	er	veel	aan	doen	om	dat	te	stimuleren	
is	onze	mening.

5.1 Ruimte geven
De	 basis	 van	 de	 Open-filosofie	 is	 dat	 we	 het	 creatieve	 proces	 opengooien.	
Iedereen	buiten	maar	ook	binnen	een	communicatiebureau	kan	een	goed	idee	
bedenken,	 van	 creatief	 tot	 telefoniste,	 van	 accountmanager	 tot	 planner.	 Dus	
moet	je	een	bedrijfscultuur	scheppen	waarin	zoveel	mogelijk	mensen	kunnen	
bijdragen	 aan	 het	 creatieve	 proces.	 Hoe	 we	 extern	 de	 ruimte	 scheppen	 voor	
klanten	om	hun	creatieve	bijdrage	te	leveren,	hebben	we	geschetst	in	hoofdstuk	
4.	 Intern	heeft	Open	dat	vanaf	de	oprichting	bewerkstelligd	door	in	één	grote	
ruimte	te	werken	met	het	personeel.	Daar	wordt	vaak	openlijk	gepraat	over	de	
creatieve	uitdagingen	die	er	liggen.	De	creatieven	vertellen	regelmatig	over	de	
opdrachten	 waar	 ze	 mee	 bezig	 zijn,	 over	 de	 allereerste	 ideeën	 die	 ze	 hebben	
bedacht	 en	 ook	 over	 de	 eventuele	 moeilijkheid	 van	 de	 briefing,	 over	 zaken	
waarop	ze	vastlopen.	Zo	krijgen	vormgevers,	accountmensen,	DTP’ers	en	ook	de	
planner	 en	 officemanager	 de	 mogelijkheid	 om	 ideeën	 aan	 te	 dragen.	 Deze	
manier	van	werken	doet	naast	openheid	–	met	name	om	te	participeren	in	dit	
proces	 –	 ook	 een	 beroep	 op	 ‘de	 liefde	 voor	 het	 vak’	 van	 het	 personeel.	 Een	
accountmanager	die	net	zo	lief	kopieerapparaten	verkoopt	of	een	telefoniste	die	
net	 zo	 makkelijk	 overstapt	 naar	 een	 zonnebankstudio,	 zullen	 de	 creatieve	
ruimte	die	ze	krijgen	niet	zo	snel	benutten.	Ze	vinden	het	wellicht	zelfs	ergerlijk	
dat	 ze	 zo	 betrokken	 worden	 bij	 de	 core	 business	 van	 het	 bureau	 die	 eigenlijk	
buiten	hun	functie	valt.
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Een	ander	voordeel	van	het	werken	in	één	ruimte	is	dat	iedereen	inzicht	krijgt	in	
elkaars	 functie.	 Zo	 wordt	 het	 begrip	 voor	 elkaars	 werksituaties	 veel	 groter,	
vervagen	functiegrenzen	soms	bijna	en	wordt	een	team	veel	hechter.	Bij	grote	
bureaus	 wordt	 er	 vaak	 gepraat	 over	 ‘zij	 van	 account,	 die	 lui	 van	 media	 of	 die	
gasten	van	creatie’	bijvoorbeeld.	Met	alle	vooroordelen	van	dien	over	de	functie-
invulling,	gevoed	door	beperkte	kennis	van	elkaars	dagelijkse	functietaken	en	
-problemen.

5.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Een	open	organisatie,	waarin	iedereen	zichzelf	kan	zijn,	eist	ook	veel	individuele	
vrijheid.	Bij	Open	hebben	we	dan	ook	zo	min	mogelijk	hiërarchie	en	nauwelijks	
bureaucratie	met	verstikkende	regels	en	procedures.	

De	 eigenaren	 van	 Open	 zijn	 altijd	 ‘meewerkend	 directeur’	 geweest.	 Om	 maar	
even	te	chargeren	voor	de	duidelijkheid:	bij	Open	geen	aparte	directiekantoren	
waar	directeur-eigenaren	in	buffelleren	bureaustoelen	de	hele	dag	 lunches	en	
diners	zitten	te	plannen	en	offertes	voor	auto’s	en	zeiljachten	opvragen.	Bij	ons	
geen	‘leiders’	die	af	en	toe	hun	mening	geven	over	de	creatieve	output	van	hun	
personeel	zonder	dat	ze	zelf	de	briefing	hebben	gelezen.	Maar	directeuren	die	
hun	uren	draaien	en	daarbij	ook	de	simpele	en	vervelende	klusjes	niet	schuwen.

Daarnaast	krijgt	 iedereen	veel	vrijheid	om	zelf	 te	bepalen	 hoe	 hij	werkt.	 Er	 is	
slechts	één	regel:	zorg	dat	je	de	planning	haalt	die	centraal	gecoördineerd	wordt	
in	 samenspraak	 met	 alle	 individuele	 personeelsleden.	 Hoe,	 waar	 en	 wanneer	
iemand	zijn	prestaties	levert,	maakt	niet	uit.	Natuurlijk	vormen	we	een	team	en	
werken	 we	 met	 meerdere	 mensen	 aan	 een	 opdracht.	 Dat	 betekent	 af	 en	 toe	
overleg	en	afstemming.	Maar	verder	is	iedereen	vrij.	De	een	bedenkt	zijn	ideeën	
het	 liefst	 achter	 de	 computer.	 De	 ander	 al	 pingpongend.	 Weer	 een	 ander	 bier	
drinkend	op	een	terras	of	in	de	meditatieve	lotushouding	in	de	bezemkast.	Het	
maakt	 niet	 uit;	 als	 het	 maar	 kwaliteit	 is	 en	 op	 tijd	 af	 is,	 binnen	 het	 aantal	
afgesproken	uren.	Helaas	kan	niet	iedereen	even	flexibel	te	werk	gaan.	Sommige	
functies	 zijn	 voor	 de	 invulling	 ervan	 nu	 eenmaal	 erg	 afhankelijk	 van	 een	
computer	 (DTP’en	 bijvoorbeeld).	 Wederzijds	 begrip	 voor	 elkaars	 functie-	 en	
persoonskenmerken	 is	 dan	 ook	 van	 groot	 belang	 voor	 een	 constructieve,	
positieve	werksfeer.

Het	aantal	uren	uit	de	offerte	is	voor	medewerkers	eerder	richtinggevend	dan	
leidend.	Als	een	creatief	team	nog	iets	meer	tijd	nodig	heeft	om	een	idee	af	te	
maken,	 of	 als	 een	 ontwerper	 nog	 een	 extra	 logovariant	 wil	 maken,	 dan	 is	 die	



87

ruimte	er.	De	extra	uren	die	dat	kost	nemen	we	voor	eigen	rekening.	Omgekeerd	
werkt	dat	ook	zo	richting	klanten:	een	uitgeknepen	offerte	waar	alle	rek	uit	is	
onderhandeld,	levert	gedrag	op	waarbij	het	bureau	niet	dat	stapje	extra	doet.	In	
het	geval	van	een	iets	ruimer	opgezette	offerte	geldt	dat	wel.	En	dan	heb	je	als	
bureau	juist	de	neiging	het	aantal	gemaakte	uren	te	factureren	als	dit	lager	is	dan	
het	 geoffreerde.	 Het	 maakt	 de	 klant-bureaurelatie	een	 stuk	 hechter	 en	 deze	 is	
gebaseerd	 op	 vertrouwen	 in	 elkaar.	 Iets	 wat	 in	 het	 bedrijfsleven	 soms	 ver	 te	
zoeken	is.

5.3 Communicatievaardigheden
‘Leuk	die	open	benadering	van	jullie,	maar	als	ik	mijn	creatieven	aan	tafel	zet	
met	de	klant	voor	een	briefinggesprek	of	presentatie,	wordt	het	helemaal	niets’,	
zei	ooit	een	bureau-eigenaar	tegen	ons.	Zijn	betoog	in	hoofdlijnen:	‘Creatieven	
kunnen	 goede	 ideeën	 verzinnen	 maar	 slecht	 communiceren.	 Ze	 leven	 in	 hun	
eigen	wereldje,	zijn	vaak	chaotisch	in	hun	verhaal,	als	ze	al	niet	introvert	zijn.	Ze	
kunnen	 bij	 een	 presentatie	 heel	 slecht	 de	 stappen	 reproduceren	 die	 tot	 hun	
ideeën	 hebben	 geleid.	 Als	 er	 vragen	 of	 kritische	 opmerkingen	 van	 de	 klant	
komen,	kunnen	ze	daar	weinig	mee.	En	tactvol	zijn	ze	al	helemaal	niet.’

Tot	zover	dit	ongenuanceerde	en	generaliserende	betoog	van	een	kennis,	maar	
het	 punt	 mag	 duidelijk	 zijn:	 als	 medewerker	 van	 Open	 zijn	 goede	 communi-
catieve	vaardigheden	van	groot	belang!	Noodzakelijk	zelfs,	als	een	van	de	pijlers	
van	je	bureaufilosofie	is:	creatieven	aan	tafel	met	de	klant.	Kortom,	waar	‘goede	
communicatieve	 vaardigheden’	 meestal	 slechts	 als	 selectiecriterium	 voor	 een	
commercieel	medewerker	wordt	opgevoerd	in	een	personeelsadvertentie,	geldt	
het	bij	ons	voor	iedereen,	van	conceptdenker	tot	vormgever,	van	art	director	tot	
copywriter.	 Want	 iedereen	 binnen	 ons	 bureau	 heeft	 rechtstreeks	 contact	 met	
klanten.

5.4 Opkomen voor het personeel
Een	 open	 houding,	 vrijheden	 geven,	 weinig	 regels	 en	 richtlijnen,	 het	 klinkt	
mooi	maar	vraagt	ook	nogal	wat	van	mensen.	We	vragen	van	onze	mensen	om	
zichzelf	te	zijn,	zich	dus	vooral	ook	kwetsbaar	op	te	stellen.	Nou	zit	die	laatste	
houding	 sowieso	 al	 ingebakken	 in	 ons	 vak.	 Creativiteit	 is	 ons	 belangrijkste	
asset.	 Ideeën	genereren.	En	die	worden	in	eerste	instantie	niet	met	de	handen	
gemaakt,	 maar	 met	 het	 hoofd	 en	 gevoel.	 Deels	 met	 rationeel	 en	 logisch	
nadenken,	 maar	 ook	 door	 de	 creativiteit	 en	 de	 fantasie	 van	 de	 betrokken	
individuen	te	gebruiken.	Creativiteit	komt	bij	wijze	van	spreke	uit	de	ziel	van	de	
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bedenker.	Soms	zijn	we	dagen	bezig	met	een	concept	en	twijfelen	we	nog.	Ideeën	
komen	 af	 en	 toe	 tot	 stand	 via	 een	 zeer	 moeizaam	 proces,	 waarin	 hoop	 en	
wanhoop	 elkaar	 afwisselen.	 En	 als	 we	 dan	 uiteindelijk	 na	 dagen	 of	 weken	
ploeteren	ons	ei	gelegd	hebben	en	dit	presenteren,	kan	het	in	een	split	second	
met	één	korte	opmerking	van	de	klant	van	tafel	geveegd	worden:	 ‘Ik	vind	het	
niks.’	Au.	Het	kwetsbaar	opstellen	zit	natuurlijk	ook	nog	eens	in	onze	werkwijze.	
Wij	 presenteren	 immers	 niet	 met	 veel	 bombarie	 en	 (gespeelde)	 zekerheid	 DE	
oplossing.

In	 een	 open	 cultuur,	 en	 zeker	 in	 ons	 vak,	 is	 het	 dan	 ook	 belangrijk	 om	 het	
personeel	 te	 ondersteunen	 en	 soms	 zelfs	 te	 beschermen.	 Met	 name	 Perry,	
vanwege	 zijn	 karakter	 maar	 ook	 door	 zijn	 functie	 als	 klantencontactpersoon,	
waakt	over	zijn	personeel.	Hij	eist	bijna	van	klanten	dat	ze	fatsoenlijk	omgaan	
met	‘zijn’	mensen.	En	begrip	hebben	voor	het	werk	dat	wij	doen	en	vooral	hoe	
wij	dat	aanpakken.	Hij	heeft	daar	de	afgelopen	jaren	wel	een	paar	vergaderingen	
voor	 ingelast	 met	 klanten	 die	 het	 personeel	 schoffeerden.	 Belangrijk	 voor	 de	
sfeer	in	het	Open-team,	voor	het	vertrouwen	onder	het	personeel.

5.5 Persoonlijke groei
Onze	bedrijfscultuur	met	veel	vrijheid	en	weinig	hiërarchie	biedt	medewerkers	
veel	 kansen	 en	 mogelijkheden	 om	 te	 groeien.	 Vaktechnisch	 en	 persoonlijk.	
Maar	 het	 betekent	 automatisch	 dat	 er	 ook	 veel	 van	 het	 verantwoordelijk-
heidsgevoel	 en	 de	 zelfredzaamheid	 gevraagd	 wordt.	 Denk	 hierbij	 aan	 zelf	 je	
werkzaamheden	plannen,	prioriteiten	stellen	en	bepalen	of	je	prestatie	of	creatie	
goed	is.	De	één	vindt	dit	heerlijk	en	kan	dit	goed,	de	ander	niet.	Sommige	mensen	
gedijen	 nu	 eenmaal	 beter	 bij	 structuur.	 Die	 hebben	 het	 liefst	 ’s	 ochtends	 een	
lijstje	met	taken	op	het	bureau.	Opgesteld	door	de	leidinggevende,	het	liefst	ook	
nog	 in	 volgorde	 van	 prioriteit.	 Open	 voorziet	 hierin	 deels	 door	 de	 centrale	
planning,	 opgesteld	 en	 bewaakt	 door	 de	 planning-	 en	 trafficmanager.	 Toch	 is	
deze	lang	niet	zo	strikt	en	streng	–	gespecificeerd	per	uur	of	dagdeel	–	als	bij	veel	
andere	bureaus.	

In	 de	 praktijk	 is	 dan	 ook	 gebleken	 dat	 sommige	 personeelsleden	 goed	
functioneren	 in	 deze	 bedrijfscultuur	 en	 daardoor	 gegroeid	 zijn.	 Die	 werken	
steeds	 zelfstandiger	 aan	 steeds	 grotere	 en	 creatief	 uitdagender	 klussen.	 En	
hebben	 hun	 functie	 verbreed	 en/of	 verdiept.	 Van	 anderen,	 die	 er	 moeite	 mee	
hadden,	 namen	 we	 na	 vele	 evaluatiemomenten	 uiteindelijk	 afscheid.	 Elk	
communicatiebureau	krijgt	niet	alleen	de	klanten,	maar	ook	het	personeel	dat	
het	verdient.
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De complexiteit van personeelswerving: een praktijkvoorbeeld
Al	vrij	snel,	na	een	jaar	of	twee,	had	Open	een	officemanager	nodig.	We	groeiden	
namelijk	flink	en	drie	creatieven	–	een	copywriter,	art	director	en	vormgever/
DTP’er	–	tegenover	één	accountman,	dat	was	wat	scheef	gegroeid.	Perry	kon	wel	
enige	ondersteuning	gebruiken	bij	zijn	werk	voor	klanten	en	bij	de	planning.	
Bovendien	 kreeg	 de	 organisatie	 door	 de	 toenemende	 werkdruk	 steeds	 meer	
behoefte	 aan	 een	 beetje	 structuur.	 Net	 toen	 we	 dit	 aan	 het	 bespreken	 waren,	
kwam	er	een	open	sollicitatie	binnen	voor	een	dergelijke	functie.	Dat	vonden	
we	heel	toevallig	en	we	besloten	haar	–	het	ging	om	een	pas	afgestudeerde	jonge	
vrouw	 –	 uit	 te	 nodigen.	 We	 hadden	 een	 leuk	 gesprek	 en	 allemaal	 ‘een	 goed	
gevoel’.	Het	leek	een	schot	in	de	roos.	Ze	kreeg	een	contract	voor	een	half	jaar	dat	
ze	 uiteindelijk	 niet	 eens	 uitdiende.	 Het	 bleek	 een	 complete	 mismatch.	 Haar	
gebrek	aan	ervaring	bleek	een	groter	obstakel	te	zijn	dan	we	hadden	verwacht,	
maar	met	name	haar	inzet	was	zwaar	onder	de	maat.	Het	paste	niet	van	beide	
kanten.

In	onze	zoektocht	naar	een	nieuwe	officemanager	besloten	we	het	professioneler	
aan	te	pakken,	dit	had	toch	veel	weg	gehad	van	een	wilde	gok	louter	op	gevoel.	
We	 adverteerden,	 zetten	 ons	 netwerk	 in	 en	 selecteerden	 vijf	 kandidates.	 Met	
allen	hadden	we	een	gesprek.	Na	die	eerste	ronde	vielen	er	drie	af	en	gingen	we	
met	de	twee	overgebleven	sollicitantes	een	tweede	ronde	in.
Voor	die	tweede	gespreksronde	hadden	we	wat	cases	geformuleerd:	situaties	die	
regelmatig	of	af	en	toe	voorkomen	in	de	dagelijkse	praktijk	bij	Open.	We	vroegen	
hen	 beiden	 hoe	 ze	 die	 situaties	 zouden	 oplossen.	 De	 antwoorden	 van	 de	
kandidates	 verschilden	 niet	 zoveel,	 maar	 eentje	 had	 net	 iets	 completere	
antwoorden.	Zij	had	ook	net	een	jaartje	meer	ervaring.	Maar	wat	de	doorslag	gaf:	
zij	 oogde	 rustiger	 in	 het	 gesprek.	 Ze	 was	 een	 stuk	 minder	 zenuwachtig.	
Aangezien	stressbestendigheid	een	zeer	welkome	eigenschap	is	voor	het	werken	
bij	een	communicatiebureau	in	het	algemeen	–	en	voor	een	officemanager	 in	
het	 bijzonder	 –	 waren	 we	 er	 snel	 uit.	 We	 verkozen	 de	 dame	 met	 de	 twee	 jaar	
ervaring	in	een	andere	branche	boven	de	kandidate	met	het	jaartje	ervaring	in	de	
reclamewereld.

Trots	op	onze	gedegen	aanpak	en	tevreden	met	onze	keuze,	gingen	we	aan	de	
slag.	In	het	begin	ging	het	prima	maar	al	na	een	jaar	leek	de	nieuwe	officemanager	
haar	plafond	bereikt	te	hebben.	Ze	groeide	niet	mee	met	het	team.	We	misten	
met	 name	 haar	 bevlogenheid,	 de	 liefde	 voor	 het	 communicatievak	 en	 het	
creatieve	 karakter	 daarvan.	 Daar	 had	 ze	 niet	 zoveel	 mee.	 Binnen	 twee	 jaar	
vertrok	ze	na	goed	overleg.
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Toen	we	dit	verhaal	ooit	op	een	avond	aan	een	ervaren	headhunter	vertelden,	
moest	 hij	 lachen.	 Het	 was	 volgens	 hem	 een	 veel	 gemaakte	 fout:	 we	 hadden	
precies	 de	 verkeerde	 gekozen.	 Degene	 die	 zenuwachtig	 is	 tijdens	 een	
sollicitatiegesprek,	is	dat	vaak	omdat	hij	heel	graag	die	baan	wil!	Degene	die	koel	
en	 rustig	 overkomt	 tijdens	 de	 sollicitatie,	 kan	 dat	 zijn	 omdat	 hij	 een	 neutrale	
houding	heeft	tegenover	de	branche	en	het	bedrijf:	‘De	branche	waarin	ik	werk	
maakt	me	niet	zoveel	uit.’	En	dat	bleek	later	ook,	de	afgevallen	kandidate	werkt	
nog	steeds	in	de	creatieve	sector	en	zag	destijds	de	baan	bij	het	creatieve	Open	in	
die	bruisende	Puddingfabriek	als	dé	baan	van	haar	dromen.	De	les	van	die	avond:	
bevlogenheid,	 passie	 voor	 het	 vak,	 is	 de	 allerbelangrijkste	 bagage	 van	 een	
medewerker!	Veel	belangrijker	dan	opleiding,	ervaring	of	andere	zaken	op	het	cv.

De	officemanager	die	daarna	kwam,	werd	aangenomen	na	één	gesprek	zonder	
tegenkandidaten.	 Iemand	 uit	 ons	 netwerk	 had	 ons	 op	 haar	 gewezen.	 De	
bevlogenheid	spatte	van	haar	gezicht	en	haar	houding.	Ze	werkt	nu	al	vijf	jaar	
naar	ieders	tevredenheid	bij	Open.

5.6 Personeel informeren
Bij	 een	 open	 bedrijfscultuur	 hoort	 goed	 en	 compleet	 informeren	 van	 het	
personeel.	Dat	gebeurt	dagelijks	bijna	automatisch	door	onze	eerdergenoemde	
open	 werkruimte.	 Maar	 ook	 door	 jaarlijkse,	 individuele	 evaluatiegesprekken.	
Daarin	worden	wederzijdse	verwachtingen,	prestaties	en	ergernissen	besproken.	
En	gezamenlijk	plannen	gemaakt	voor	de	komende	periode.	Mocht	iemand	niet	
zo	 goed	 functioneren	 in	 onze	 ogen,	 dan	 wachten	 we	 niet	 tot	 december	 maar	
gaan	we	eerder	om	tafel.	Meerdere	malen	per	jaar	als	dat	nodig	is.	

Een	 belangrijk	 aspect	 bij	 die	 gesprekken	 is:	 aan	 welke	 functietaak	 heb	 je	 de	
grootste	hekel?	Met	andere	woorden,	welk	aspect	van	je	functie	drukt	het	meest	
op	 je	 werkplezier?	 Als	 we	 die	 taak	 anders	 kunnen	 oplossen,	 uitbesteden	
bijvoorbeeld	of	onderbrengen	bij	een	collega	die	er	geen	probleem	mee	heeft,	
valt	er	veel	te	winnen	voor	werknemer	en	organisatie.

Een	 ander	 voorbeeld	 van	 open	 interne	 communicatie	 vindt	 altijd	 plaats	 vlak	
voor	 kerst.	 Dan	 vertelt	 Perry	 voor	 de	 flip-over	 aan	 het	 hele	 personeel	 wat	 de	
omzet	van	het	afgelopen	jaar	was.	Tot	op	de	honderd	euro	nauwkeurig.	Hij	laat	
zien	welke	tien	klanten	de	meeste	omzet	genereren,	uitgeschreven	in	bedragen.	
En	mocht	het	spelen,	dan	vertelt	hij	met	welke	klanten	we	lastige	gesprekken	
hebben,	 waar	 we	 wellicht	 afscheid	 van	 gaan	 nemen.	 Altijd	 een	 unieke	
bijeenkomst,	met	een	biertje	of	wijntje	in	de	hand.
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De	 laatste	 drie	 jaar	 hebben	 we	 vier	 keer	 per	 jaar	 een	 ‘pingpongoverleg’:	 we	
vragen	op	zo’n	middag	–	vaak	aan	de	pingpongtafel	en	soms	op	een	inspirerende	
locatie	buiten	het	bedrijf	–	het	personeel	om	mee	te	denken	over	maatregelen	
om	werkprocessen	beter	te	laten	verlopen	om	zo	het	werkplezier	te	verhogen.	
Mensen	mogen	kritisch	zijn	over	zichzelf	en	anderen,	niemand	hoeft	gespaard	
te	 worden.	 ‘Kijk	 daarbij	 vooral	 eens	 over	 de	 muurtjes	 die	 om	 je	 eigen	 functie	
staan	en	verplaats	je	eens	in	de	functies	van	anderen’,	is	dan	het	devies.

5.7 Successen vieren
Bij	 het	 ‘binnenhalen’	 van	 een	 grote	 klant	 –	 of	 het	 winnen	 van	 een	
bureaucompetitie	–	gaat	er	altijd	een	fles	champagne	open	in	de	studio.	Ook	als	
het	 verlossende	 telefoontje	 om	 tien	 uur	 ’s	 ochtends	 komt.	 Een	 traditie	 vanuit	
ons	 beginjaar.	 Toen	 betrokken	 we	 soms	 zelfs	 de	 halve	 Puddingfabriek	 bij	 ons	
feestje.	Het	is	een	manier	om	succes	te	delen	met	elkaar.	En	dan	maakt	het	niet	
uit	 wie	 precies	 welke	 bijdrage	 heeft	 geleverd.	 We	 zien	 dit	 als	 een	 belangrijk	
onderdeel	van	het	werk.	Het	voedt	het	plezier	en	door	successen	te	delen,	deel	je	
ook	vaak	leiderschap.	Dat	laatste	is	erg	belangrijk	in	een	open	organisatie	met	zo	
min	mogelijk	hiërarchie:	we	doen	het	samen.

Een	andere	actie	om	een	hecht	teamgevoel	te	krijgen,	is	onze	jaarlijkse	inzending	
voor	de	landelijke	reclameprijzen.	Er	zijn	eigenlijk	twee	belangrijke	prijzen	als	
het	om	creativiteit	gaat.	Bij	de	ADCN	Lampen	bestaat	de	jury	uit	creatieven	uit	
onze	 sector,	 bij	 de	 SAN	 Accenten	 beoordelen	 adverteerders	 –	 mensen	 aan	
klantzijde	dus	–	de	inzendingen.	Elk	jaar	zenden	we	werk	in,	het	ene	jaar	meer	
dan	het	andere.	Natuurlijk	doen	we	dit	omdat	we	graag	een	nominatie	of	prijs	
willen	winnen.	Maar	meer	nog	om	onze	doelstelling	–	een	creatief	bureau	zijn	
met	 een	 dito	 bedrijfscultuur	 –	 te	 benadrukken.	 Zie	 het	 als	 het	 motto	 van	 de	
Olympische	Spelen:	meedoen	is	belangrijker	dan	winnen.	Met	het	hele	personeel	
gingen	we	elk	voorjaar	naar	Amsterdam	om	op	de	zogenaamde	kijkdagen	van	de	
ADCN	het	ingezonden	werk	van	alle	bureaus	te	bekijken.	Het	zorgde	niet	alleen	
voor	grotere	betrokkenheid	van	het	personeel	bij	ons	bureau,	maar	ook	bij	het	
vak.	En	natuurlijk	stonden	we	altijd	wat	langer	stil	als	we	tussen	al	die	bekende	
campagnes	ons	eigen	werk	tegenkwamen.	Al	was	het	maar	om	even	te	checken	
of	het	wel	goed	uit	de	postverzending	was	gekomen.	Helaas	moet	het	creatieve	
werk	 tegenwoordig	 via	 de	 computer	 worden	 ingezonden	 en	 zijn	 ook	 de	
kijkdagen	slachtoffer	geworden	van	de	digitalisering.
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Tot	slot	organiseren	we	elk	jaar	een	bedrijfsuitje	voor	het	team.	Altijd	met	één	
overnachting.	Als	je	wat	langer	van	huis	bent,	ontstaat	er	een	hechtere	band	dan	
tijdens	een	dagje	zeilen	of	een	avondje	bowlen.	De	laatste	 jaren	bezochten	we	
altijd	 een	 Nederlandse	 stad.	 Bijvoorbeeld	 Rotterdam,	 Maastricht	 en	 Zwolle	 –	
waarvoor	we	sinds	kort	de	citymarketing	doen	–	hebben	we	grondig	onderzocht.	
We	 richten	 ons	 met	 name	 op	 museumbezoek,	 goede	 eettentjes,	 bijzondere	
hotels,	gezellige	kroegen	en	leuke	winkeltjes.

5.8 Overwerken
Bijna	alle	leden	van	het	Open-team	hebben	gewerkt	bij	bureaus	waar	overwerken	
met	grote	regelmaat	voorkwam.	In	sommige	periodes	was	het	eerder	regel	dan	
uitzondering.	 Het	 gebeurt	 nog	 steeds	 bij	 veel	 communicatiebureaus	 die	 wij	
kennen.	Veel	bureaudirecteuren	zeggen	‘dat	dit	nu	eenmaal	bij	ons	vak	hoort’.	
En	dat	is	grote	onzin.	Het	is	maar	net	welke	keuzes	je	maakt.	Als	je	kiest	voor	
winstmaximalisatie	is	het	erg	aantrekkelijk	om	zoveel	mogelijk	werk	door	een	
zo	klein	en	goedkoop	mogelijk	team	te	laten	uitvoeren.	En	aangezien	overwerk	
niet	of	zeer	slecht	betaald	wordt,	draagt	dit	absoluut	bij	tot	die	doelstelling.	Als	
je	 werkplezier	 boven	 winst	 stelt,	 hoeft	 overwerken	 helemaal	 niet	 of	 uiterst	
zelden	voor	te	komen,	is	onze	ervaring	van	de	afgelopen	tien	jaar	Open.

Al	 in	 de	 opstartfase	 van	 ons	 bureau	 hebben	 we	 aangegeven	 niet	 te	 willen	
overwerken.	In	het	begin	werkten	we	natuurlijk	met	z’n	drieën	en	we	hadden	
allemaal	een	gezin.	Tijd	voor	ons	gezin	vonden	we	belangrijk.	Los	daarvan,	er	
moet	een	goede	balans	zijn	tussen	werk	en	vrije	tijd.	Zeker	als	je	creatief	bezig	
bent,	 neemt	 de	 productiviteit	 in	 de	 loop	 van	 de	 middag	 al	 af.	 Na	 zessen	 nog	
doorwerken	 is	 dan	 ook	 slecht	 voor	 productiviteit,	 motivatie	 en	 conditie	 van	
medewerkers.	We	hebben	liever	dat	ze	inspiratie	opdoen	buiten	het	werk,	via	
cultuur	of	sport	bijvoorbeeld,	om	de	volgende	dag	weer	vol	energie	op	het	werk	
te	verschijnen.	Bovendien,	ons	werk	houdt	niet	om	18.00	uur	op.	Met	name	de	
creatieve	 mensen	 blijven	 doordenken	 over	 die	 klus	 waar	 ze	 op	 het	 werk	 mee	
bezig	zijn.	Niet	zelden	komen	ze	de	volgende	dag	op	kantoor	met	een	idee	dat	ze	
thuis	tijdens	de	afwas,	onder	de	douche	of	al	pratend	met	hun	partner	hebben	
bedacht.	Om	overwerk	te	voorkomen,	zijn	enkele	zaken	erg	belangrijk:

-	 Je	moet	heel	goed	kunnen	inschatten	hoeveel	tijd	een	opdracht	gaat	kosten.	
Daar	is	ervaring	voor	nodig.	Het	best	kan	het	aantal	uren	door	de	individuen	
zelf	 aangegeven	 worden	 en	 niet	 worden	 opgelegd	 door	 een	 planner	 of	
accountmanager.	De	inschatting	van	het	personeel	vormt	bij	Open	de	offerte,	
in	plaats	van	de	situatie	dat	de	offerte	van	de	planner	het	personeel	dicteert.
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-	 Neem	niet	meer	werk	aan	dan	je	aankan.	Wees	niet	bang	om	nee	te	verkopen	
als	 je	 het	 goed	 kunt	 toelichten.	 Wij	 hebben	 regelmatig	 opdrachten	 niet	
aangenomen	vanwege	de	drukte.	Het	zorgde	eerder	voor	bewondering	in	de	
markt	dan	voor	een	negatief	beeld.

-	 Besteed	tijdig	werkzaamheden	uit.	Hoe	goed	je	ze	ook	inschat	qua	tijd	en	hoe	
fantastisch	 je	 planningsysteem	 ook	 is,	 er	 kunnen	 dingen	 misgaan.	 Mensen	
maken	fouten,	computers,	printers	en	drukpersen	kunnen	stuk	gaan.	Schakel	
bij	twijfel	over	de	haalbaarheid	van	de	deadline	zo	snel	mogelijk	freelancers	in	
om	 mee	 te	 helpen.	 En	 ja,	 dat	 kost	 geld.	 Dat	 gaat	 inderdaad	 van	 de	 winst	 af.	
Maar	het	zorgt	wel	voor	rust	in	de	tent,	belangrijk	voor	de	sfeer	en	motivatie	
van	iedereen!

-	 Doe	niet	mee	aan	bureaucompetities	als	je	het	druk	hebt.	Het	is	de	slechtste	en	
de	meest	voorkomende	reden	voor	overwerken	in	ons	vak.	Zeker	als	je	na	twee	
weken	overwerken	die	competitie	ook	nog	eens	verliest,	krijgt	de	motivatie	
van	heel	veel	mensen	een	enorme	opdonder.

Hoewel	wij	ons	uiterste	best	doen	om	overwerken	te	voorkomen,	komt	het	heel	
soms	 wel	 eens	 voor.	 Maar	 die	 gevallen	 zijn	 in	 een	 jaar	 op	 de	 vingers	 van	 één	
hand	te	tellen.

5.9 Werktijden
Bij	 Open	 hebben	 we	 altijd	 het	 enigszins	 paradoxale	 motto	 gehanteerd	 ‘als	 je	
plezier	in	je	werk	wilt	hebben,	moet	er	voldoende	vrije	tijd	zijn’.	Voor	ons	geen	
70-urige	werkweken.	Sterker	nog,	al	snel	werkten	wij	drieën	vier	dagen	per	week	
om	 voldoende	 aandacht	 te	 kunnen	 besteden	 aan	 onze	 jonge	 kinderen.	
Bovendien,	veel	uren	werken	met	elkaar	zorgt	niet	altijd	voor	het	beste	resultaat.	
Zeker	 niet	 op	 de	 langere	 termijn.	 De	 reclamewereld	 is	 hectisch	 met	 zijn	
deadlines.	En	creëren	vergt	veel	energie	van	mensen.	Met	andere	woorden,	het	
gaat	om	het	maximaliseren	van	productiviteit,	niet	van	werktijd.	Productiviteit	
hangt	sterk	samen	met	enerzijds	de	motivatie	van	mensen	en	anderzijds	met	de	
fit-	en	frisheid	van	diezelfde	mensen.	Liever	32	uur	effectief	werken	dan	50	uur	
per	week	buffelen	waarvan	de	helft	van	de	uren	niet	productief	zijn.

Bij	Open	hoeft	niemand	fulltime	te	werken.	De	jongere	mensen	zonder	kinderen	
kiezen	vaak	wel	voor	vijf	dagen	per	week,	de	wat	oudere	personeelsleden	met	
kinderen	werken	meestal	vier	of	zelfs	drie	dagen.	Hierdoor	komen	ze	lichamelijk	
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en	emotioneel	niet	in	de	knoop	en	kunnen	hun	werkuren	zo	productief	mogelijk	
worden	 ingevuld.	 Maar	 het	 hebben	 van	 kinderen	 is	 niet	 de	 enige	 reden	 om	
minder	te	willen	werken.	We	hebben	ook	personeelsleden	die	andere	activiteiten	
ontplooien	naast	het	werk,	zoals	freelance	ontwerpklussen	of	het	opzetten	en	
beheren	 van	 een	 website.	 Ook	 dit	 kost	 tijd	 maar	 levert	 personeelsleden	 vaak	
energie	op.	Open	biedt	dan	ook	de	ruimte	voor	dergelijke	initiatieven.

5.10 Kennisoverdracht
We	delen	regelmatig	onze	kennis	met	jonge	mensen	buiten	de	deur.	Enerzijds	
omdat	we	dit	nu	eenmaal	leuk	vinden	om	te	doen.	Anderzijds	om	in	contact	te	
blijven	met	jong,	creatief	volk.	Het	is	goed	om	te	zien	wat	er	onder	hen	leeft	en	
wellicht	zitten	er	wel	talenten	bij	die	een	rol	kunnen	spelen	in	de	toekomst	van	
ons	bureau.	Zie	het	wat	dat	laatste	betreft	als	een	aangename	en	effectieve	vorm	
van	talentscouting.
Perry	geeft	regelmatig	gast-	en	hoorcolleges	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	
Barry	 en	 Pierre	 gaven	 enkele	 workshops	 op	 de	 kunstacademie	 Minerva	 in	
Groningen.	En	Barry	geeft	sinds	2008	les	in	concepting	op	zijn	oude	school	in	
Amsterdam:	de	Junior	Academie	voor	Reclame	en	Design.	Daarnaast	waren	we	
in	2004	nauw	betrokken	bij	de	oprichting	van	de	Nieuwe	Garde,	een	netwerk	
voor	jonge	creatieven	van	allerlei	pluimage.	Zo	doneerden	we	wat	geld	voor	de	
oprichting	en	coachten	meerdere	malen	de	deelnemers	aan	‘8	uur	overwerken	
voor	 het	 goede	 doel’;	 een	 initiatief	 waarbij	 creatieve	 teams	 van	 20.00	 uur	 ’s	
avonds	 tot	 4.00	 ’s	 nachts	 aan	 de	 slag	 gaan	 met	 opdrachten	 van	 diverse	 goede	
doelen.

5.11 Tien jaar personeel
Hoe	 is	 het	 nu	 de	 afgelopen	 tien	 jaar	 gegaan	 op	 het	 terrein	 van	 personeel	 bij	
Open?	 Want	 theorie	 is	 mooi,	 een	 prima	 uitgangspunt,	 maar	 het	 gaat	 om	 het	
effect	in	de	praktijk	natuurlijk.	Een	overzicht	op	hoofdlijnen.

5.11.1	De	basis:	ervaring
Open	werd	opgericht	door	drie	mensen	die	allen	zo’n	tien	jaar	ervaring	hadden	
op	 het	 gebied	 van	 communicatie.	 Barry	 en	 Pierre	 bij	 diverse	 reclamebureaus,	
Perry	 ook	 aan	 klantzijde.	 Bijna	 vier	 jaar	 werkten	 we	 bovendien	 samen	 bij		
een	 bureau	 met	 grote,	 landelijke	 klanten.	 Daarnaast	 waren	 we	 drie	 totaal	
verschillende,	maar	daardoor	wel	complementaire	persoonlijkheden.	Ieder	had	
zijn	 sterke	 punten	 en	 de	 zwakke	 kanten	 werden	 afgedekt	 door	 sterke	 punten	
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van	 de	 anderen.	 Dat	 had	 natuurlijk	 voordelen	 maar	 ook	 nadelen;	 drie	
verschillende	karakters	die	gezamenlijk	beslissingen	moesten	nemen,	dat	viel	
niet	altijd	mee.	Dat	heeft	menig	pittige	vergadering	opgeleverd.	Toch	kwamen	
we	er	altijd	uit,	met	name	omdat	we	alledrie	achter	onze	bureaufilosofie	stonden.	
Dat	was	onze	bindende	factor,	samen	met	het	rotsvaste	geloof	dat	werkplezier	
uiteindelijk	de	basis	is	voor	resultaat,	in	creatieve	output	en	financiën.	En	soms	
deed	de	één	wat	water	bij	de	wijn,	dan	de	ander.

5.11.2	Jong	talent
Onze	 ervaring	 en	 complementariteit	 leidden	 er	 enerzijds	 toe	 dat	 wij	 vanaf	 de	
eerste	dag	een	goed	ingespeeld	team	waren,	dat	direct	productief	aan	de	slag	kon	
voor	 klanten.	 Anderzijds	 bleek	 in	 de	 beginfase	 dat	 het	 voor	 de	 eerste	
personeelsleden	lastig	was.	Het	creatieve	niveau	en	werktempo	lagen	hoog.	In	
eerste	instantie	gingen	we	na	een	succesvolle	start	–	we	groeiden	de	eerste	jaren	
met	omzetpercentages	tussen	de	50	en	100%	–	op	zoek	naar	jong	en	getalenteerd	
personeel.	Voor	het	evenwicht	en	om	het	bureau	jong	en	dynamisch	te	houden.	
Verrassende	 creativiteit	 komt	 vaak	 voort	 uit	 –	 en	 wordt	 door	 klanten	 ook	
meestal	geassocieerd	met	–	jonge	mensen.	Theoretisch	goed	bedacht,	maar	in	de	
praktijk	 pakte	 het	 slecht	 uit.	 Het	 eerdergenoemde	 hoge	 creatieve	 niveau,	 het	
pittige	werktempo	en	het	ingespeelde	‘aan	een	half	woord	genoeg’-mechanisme	
van	ons	drieën,	was	lastig	te	volgen	voor	onze	eerste	twee	jonge	medewerkers.	
Bovendien	 hadden	 wij	 het	 alledrie	 te	 druk	 om	 veel	 tijd	 te	 besteden	 aan	 het	
begeleiden	van	hen:	ze	moesten	eigenlijk	direct	meedraaien.	De	consequentie	
van	een	klein,	groeiend	bedrijf.	Hun	loopbaan	bij	Open	duurde	dan	ook	slechts	
kort.	We	kozen	eieren	voor	ons	geld	en	breidden	ons	team	uit	met	een	ervaren	
DTP’er/vormgever,	met	wie	we	jarenlang	hadden	gewerkt	bij	ons	oude	bureau.	
Dat	werkte,	vanaf	zijn	eerste	dag.

We	 besloten	 in	 het	 vervolg	 voorzichtig	 te	 zijn	 met	 het	 aannemen	 van	 jong	
talent.	 We	 schakelden	 veelbelovende	 creatieve	 mensen	 liever	 in	 op	 freelance	
basis.	Het	Open-team	moest	eerst	maar	eens	verder	groeien	met	ervaren	mensen	
totdat	het	genoeg	body	had	om	ruimte	te	bieden	aan	jonge	mensen.	Na	4	jaar,	in	
2006,	hadden	we	een	ervaren,	goed	lopend	team	van	zeven	mensen	dat	in	staat	
was	 om	 jong	 talent	 succesvol	 te	 incorporeren	 in	 onze	 organisatie.	 Wat	 in	 de	
jaren	daarna	ook	gebeurde.
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5.11.3	Gestage	groei
Met	 name	 Barry	 en	 Pierre	 hadden	 ervaring	 met	 reclamebureaus	 die	 te	 snel	
groeiden.	Daar	werden	teveel	mensen	in	korte	tijd	aangenomen,	waardoor	het	
organisatorisch	lange	tijd	een	chaos	was.	Met	alle	nadelen	van	dien	voor	de	sfeer	
en	de	effectiviteit.	Onze	visie:	als	we	iemand	aannemen,	moet	die	persoon	eerst	
volledig	ingewerkt	zijn	en	meedraaien.	Pas	dan	is	de	organisatie	klaar	voor	een	
eventueel	 nieuw	 teamlid.	 Tussen	 2002	 en	 2008	 is	 Open	 heel	 gestaag	 van	 drie	
naar	 negen	 mensen	 gegroeid,	 gemiddeld	 met	 één	 personeelslid	 per	 jaar	 dus.	
Pieken	in	onze	klanten-	en	omzetgroei	vulden	we	altijd	op	met	freelancers.

5.11.4	Afscheid	van	een	oprichter
In	 februari	 2008	 beleefde	 Open	 een	 moeilijk	 moment	 in	 haar	 bestaan.	
Medeoprichter	Pierre	besloot	uit	het	bedrijf	te	stappen.	In	2003	was	hij	al	enige	
maanden	uit	de	running	geweest	vanwege	een	burn-out,	waarvan	de	oorzaken	
met	name	op	het	persoonlijke	vlak	lagen.	Daarover	zullen	we	hier	niet	uitweiden,	
het	 is	 allemaal	 te	 lezen	 in	 zijn	 autobiografische	 roman	 Spaak	 die	 in	 2010	
uitkwam.
In	de	jaren	na	zijn	burn-out	pakte	Pierre	de	draad	weer	op	bij	Open.	Maar	er	was	
bij	hem	wel	een	bewustwordingsproces	op	gang	gekomen	waarin	hij	zo	helder	
mogelijk	 probeerde	 te	 analyseren	 hoe	 hij	 zijn	 leven	 wilde	 inrichten.	 Ook	 qua	
werk.	Vier	jaar	na	zijn	terugkeer,	in	de	eerste	maanden	van	2008,	concludeerde	
hij	 uiteindelijk	 dat	 het	 na	 vijftien	 jaar	 lang	 elke-dag-reclame	 tijd	 werd	 voor		
meer	 ruimte	 voor	andere	creativiteit.	 In	2007	 had	 hij	al	 het	 boek	Bermspinsels	
uitgegeven	 met	 foto’s	 en	 gedichten,	 dat	 hij	 ‘tussen	 de	 bedrijven	 door’	 had	
gemaakt.	 Boeken	 schrijven	 wilde	 hij	 als	 klein	 kind	 al	 en	 met	 name	 daarvoor	
wilde	hij	meer	ruimte	maken.	Hij	besloot	zijn	fulltime	communicatieleven	te	
beëindigen	en	als	freelancer	verder	te	gaan.

De	beslissing	viel	hem	zwaar	omdat	hij	daarmee	ook	afscheid	moest	nemen	van	
Open,	 zijn	 twee	 vrienden,	 tevens	 vennoten,	 en	 het	 personeel.	 Maar	 omdat	 hij	
jaren	 over	 deze	 beslissing	 had	 nagedacht,	 er	 langzaam	 naartoe	 gegroeid	 was,	
wist	 hij	 dat	 het	 de	 enige	 juiste	 keuze	 was.	 Bij	 de	 oprichting	 van	 Open	 was	
afgesproken	 dat	 als	 een	 van	 de	 drie	 vennoten	 ermee	 wilde	 stoppen,	 hij	 zijn	
aandelen	in	eerste	instantie	zou	aanbieden	aan	de	andere	twee.	En	zo	geschiedde.	
Alledrie	waren	we	ervan	overtuigd	dat	de	verkoop	van	de	aandelen	vlekkeloos	
zou	verlopen.	We	hadden	immers	een	erg	goede	band	met	elkaar.	We	dachten	er	
met	de	huisaccountant	wel	even	snel	uit	te	zijn.	Maar	dat	viel	vies	tegen.	Het	
geboden	en	gevraagde	bedrag	lagen	erg	ver	uit	elkaar.	Lang	probeerden	we	geld	
en	vriendschap	te	scheiden,	maar	we	kwamen	erachter	dat	geld	voor	veel	meer	



98



99

staat	dan	je	eigenlijk	lief	is.	Geld	stond	aan	de	ene	kant	voor	de	continuïteit	van	
Open	en	voor	de	zekerheid	van	de	privésituaties	van	Barry	en	Perry,	anderzijds	
voor	de	waardering	van	de	inspanningen	die	Pierre	had	geleverd	en	zijn	zakelijke	
en	 privétoekomst.	 Er	 volgde	 een	 lastig	 onderhandelingsproces	 in	 een	 steeds	
grimmiger	sfeer.	De	vrienden	van	welleer	lagen	flink	met	elkaar	overhoop.	Om	
het	overdrachtelijk	te	stellen:	toen	we	alledrie	bijna	knock-out	op	de	grond	lagen	
en	 elkaar	 diep	 in	 de	 inmiddels	 holle	 ogen	 keken,	 was	 er	 van	 beide	 zijden	 de	
overgave.	Ineens	vlogen	er	tienduizenden	euro’s	op	bij	het	gebodene	en	af	bij	het	
gevraagde	en	kwamen	we	precies	in	het	midden	uit.	En	wat	zeggen	ze	ook	alweer	
over	het	midden,	ligt	daar	niet	de	waarheid?	We	voorkwamen	een	breuk,	sterker	
nog,	tevreden	met	het	eindresultaat	maar	nog	beduusd	van	het	heftige	proces,	
besloten	we	samen	te	blijven	werken.	Net	als	vroeger,	maar	in	iets	gewijzigde	
omstandigheden	qua	arbeidsverhoudingen.	En	zo	kwam	het	dat	Pierre	 in	zijn	
eerste	week	als	freelancer	alweer	een	klus	voor	Open	deed.	Tot	op	de	dag	van	
vandaag	 huurt	 Open	 Pierre	 regelmatig	 in	 voor	 concept-	 en	 tekstklussen,	 naar	
tevredenheid	van	beide	kanten.	En	ook	als	er	een	boek	geschreven	moet	worden,	
over	tien	jaar	Open	bijvoorbeeld,	weten	we	hem	te	vinden.

Het	afscheid	werd	‘gevierd’	in	Pakhuis	Engeland	en	met	een	etentje	in	de	stad.	
Op	kantoor	kreeg	Pierre	onder	andere	een	schilderij	dat	Barry	en	Perry	 in	het	
geheim	 hadden	 laten	 maken	 door	 een	 goede	 vriend	 van	 Pierre.	 De	 afbeelding	
was	 gebaseerd	 op	 een	 foto	 van	 ons	 drieën,	 ooit	 gemaakt	 in	 de	 Engelse	 Kamer	
voor	een	interview	in	een	plaatselijk	blad.	Daarnaast	werd	er	in	de	onderdoorgang	
van	Pakhuis	Engeland	door	Pierre	een	bordje	onthuld:	het	krappe	steegje	heet	
sinds	die	memorabele	dag	in	mei	2008	Rue	Carrière.	Bij	leven	een	straat	naar	je	
vernoemd	krijgen	is	natuurlijk	de	hoogste	eer	die	er	is!

De open organisatie…
…		beseft	dat	openheid	de	werknemer	veel	kan	opleveren	maar	ook	veel	van	hem	

vraagt	in	termen	van	verantwoordelijkheid,	zelfstandigheid	en	participatie
…		schept	 de	 voorwaarden	 voor	 het	 personeel	 om	 zich	 te	 kunnen	 openstellen;	

zichzelf	te	kunnen	zijn
…		neemt	personeel	dat	zich	kwetsbaar	opstelt	in	bescherming	als	dat	nodig	is
…		stimuleert	openheid	onder	het	personeel	door	het	goede	voorbeeld	te	geven	op	

directieniveau
…		geeft	elk	individu	de	ruimte	om	over	de	grenzen	van	zijn	functie	heen	te	kijken
…		ziet	werkplezier	als	belangrijk	uitgangspunt	voor	een	open	houding
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Hij komt uit z’n roes,

zij net uit haar werk,

een blik van herkenning,

ze drinken hetzelfde merk.

Een foto uit het boek Bermspinsels, dat Open 
in 2007 naar haar relaties stuurde.
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De beste manier om met veranderingen te leren omgaan, is ze zelf te bewerkstelligen.

Richard Bach, Amerikaans schrijver
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6. 
Open over communicatie

Natuurlijk	communiceert	de	open	organisatie	op	een	open	manier.	Zowel	intern	
als	extern.	Over	de	interne	communicatie	is	in	de	voorafgaande	hoofdstukken	al	
veel	geschreven.	Maar	hoe	trad	Open	naar	buiten	toe?

6.1 Geen geheimen!
De	 twee	 meest	 opzienbarende	 communicatiebeslissingen	 van	 Open	 betroffen	
beide	de	financiën.	Zoals	in	hoofdstuk	1	al	gesteld,	in	de	traditionele	bureauwereld	
is	 dat	 voor	 klanten	 een	 uiterst	 duister	 gebied.	 Open	 loste	 dit	 op	 door	 twee	
onorthodoxe	maatregelen.

6.1.1	Open-kaart
In	de	eerste	maanden	van	ons	bestaan	bedachten	en	produceerden	we	de	Open-
kaart.	Een	soort	menukaart	over	hoe	we	de	financiën	regelden.	We	legden	helder	
uit	 waarom	 wij	 net	 als	 andere	 communicatiebureaus	 een	 toeslag	 leggen	 op	
inkopen	 als	 drukwerk,	 fotografie	 en	 media.	 Het	 is	 eigenlijk	 een	 soort	 risico-
opslag	die	heeft	te	maken	met	de	eindverantwoordelijkheid	van	het	bureau	voor	
het	 geleverde,	 bijvoorbeeld	 drukwerk	 of	 foto’s.	 Als	 een	 klant	 dat	 afkeurt,	 om	
welke	 reden	 dan	 ook,	 ligt	 het	 financiële	 risico	 bij	 het	 bureau.	 Bij	 grote	
inkoopopdrachten	 besloten	 wij	 vaak	 om	 de	 klant	 en	 leverancier	 direct	 aan	
elkaar	 te	 koppelen.	 We	 misten	 dan	 wellicht	 omzet,	 maar	 vermeden	 risico.	
Bovendien,	wij	wilden	geld	verdienen	met	dat	waar	we	goed	in	waren:	creativiteit.	
We	 wilden	 geen	 handelshuis	 worden	 dat	 geld	 verdiende	 met	 in-	 en	 verkoop.	
Daar	heb	je	andere	capaciteiten	voor	nodig.

We	benoemden	de	inkooppercentages.	We	legden	onze	manier	van	offreren	en	
factureren	uit.	Omdat	wij	het	creatieve	proces	in	fases	indelen	om	klanten	op	
belangrijke	momenten	in	het	proces	te	kunnen	laten	meebeslissen,	is	dat	terug	
te	zien	in	offertes	en	onze	deelfacturen.	Erg	overzichtelijk,	zodat	er	met	name	
achteraf	veel	minder	onduidelijkheid	is	over	geld.	En	we	schreven	zwart	op	wit	
onze	uurtarieven	op.	Iets	waar	andere	bureaus	vaak	schimmig	over	deden,	met	
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name	omdat	grotere	klanten	in	staat	zijn	hogere	tarieven	te	betalen	dan	kleinere.	
Wij	 behandelden	 iedereen	 gelijk.	 Alle	 nieuwe	 klanten	 of	 prospects	 die	 een	
offerte	bij	ons	aanvroegen,	kregen	deze	Open-kaart	toegestuurd.

6.1.2	Uurtarieven	op	internet
Voor	de	duidelijkheid	en	openheid	communiceerden	we	onze	uurtarieven	niet	
alleen	op	de	Open-kaart,	maar	ook	op	onze	website.	Tot	op	de	dag	van	vandaag.	
De	hele	wereld	kan	zien	wat	we	per	uur	rekenen	en	weet	dus	van	tevoren	wat	
men	aan	Open	heeft.	Die	manier	van	openheid	heeft	best	veel	rumoer	opgeleverd.	
Zeker	 tien	 jaar	 geleden	 was	 dat	 opzienbarend.	 Mensen	 vonden	 het	 vreemd	 of	
dapper.	En	soms	was	het	vervelend	voor	de	concurrentie.	Bij	bureaucompetities	
werd	van	de	andere	deelnemers	ook	gevraagd	hun	uurtarieven	op	te	sturen,	wat	
dan	soms	knarsetandend	gebeurde.

6.2 Open in de pers
Als	beginnend	bedrijf	met	weinig	geld	moesten	wij	het	in	de	begintijd	hebben	
van	 free	 publicity.	 Ons	 onderscheidende	 bureauconcept	 hielp	 hierbij,	 we	
hadden	een	interessant	en	onderscheidend	verhaal	te	vertellen.	Toen	we	dit	in	
december	 2001,	 vlak	 voor	 onze	 start,	 enthousiast	 in	 een	 persbericht	 goten,	
kregen	we	direct	veel	aandacht	in	de	regionale	pers.	Ook	het	landelijke	vakblad	
Adformatie	bestookten	we	regelmatig	met	berichten	over	de	oprichting,	nieuwe	
klanten	 en	 nieuw	 creatief	 werk.	 Het	 leverde	 ons	 veel	 naams-	 en	
propositiebekendheid	op.	Ook	onze	nominatie	voor	de	Jonge	Ondernemersprijs	
van	Noord-Nederland	–	we	haalden	in	2002	de	laatste	drie	van	meer	dan	dertig	
inzendingen	–	bracht	ons	veel	publiciteit.

6.2.1	Communiceren	met	een	doelstelling
In	ons	ondernemingsplan	hadden	we	aangegeven	niet	het	grootste	bureau	van	
Noord-Nederland	 te	 willen	 worden,	 maar	 het	 creatiefste.	 Mooi	 werk	 maken	
waar	 je	 waardering	 voor	 krijgt	 geeft	 volgens	 ons	 meer	 voldoening	 –	 lees:	
werkplezier	–	dan	het	managen	van	pak	‘m	beet	twintig	of	dertig	personeelsleden.	
Dus	besloten	we	al	snel	na	de	eerste	publiciteitsgolf	rond	onze	oprichting	–	en	
onze	 open	 bureaufilosofie	 –	 ons	 publiciteitsbeleid	 te	 richten	 op	 werk	 dat	 we	
maakten.	Gelukkig	is	dat	in	ons	vak	ook	goed	uit	te	voeren:	de	output	in	de	vorm	
van	 logo’s,	 advertenties	 of	 guerrilla-acties,	 is	 concreet	 en	 zichtbaar.	 Open	
produceert	 geen	 rapporten	 zoals	 veel	 consultantbureaus	 en	 geen	 industriële	
halffabrikaten	als	schroefjes	of	moertjes.	Dat	soort	bedrijven	halen	meestal	de	
pers	bij	een	verhuizing	of	een	of	andere	certificering.
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Heel	gericht	stuurden	we	–	en	sturen	we	nog	steeds	–	creatieve	uitingen	waar	wij	
tevreden	over	waren	naar	de	plaatselijke	en	landelijke	pers.	En	het	werkte.	In	de	
eerste	drie	jaar	haalden	veel	onderscheidende	Open-uitingen	de	pers.	Het	zorgde	
ervoor	dat	we	een	imago	opbouwden	als	creatief	bureau,	precies	wat	we	wilden.	
En	 dat	 trok	 weer	 nieuwe	 klanten	 die	 ook	 onderscheidend	 en	 gedurfd	 werk	
wilden.	 Ook	 weer	 precies	 die	 klanten	 waarvoor	 we	 graag	 werken.	 Het	 heeft	
ervoor	gezorgd	dat	we	geen	acquisitie	hoefde	te	doen	via	telefoontjes,	mailings	
en	dat	soort	zaken.

6.3 Klantenbinding via T-shirts
Via	onze	internetsite	en	het	bijna	jaarlijks	uitgegeven	Open-boekje	–	met	elke	
keer	een	ander	thema	–	houden	we	relaties	op	de	hoogte	over	ons	bureau.	Aan	
relatiegeschenken	 hebben	 we	 een	 broertje	 dood.	 Rond	 de	 kerst	 weer	 iets	
verzinnen	voor	je	relaties	is	eigenlijk	weinig	origineel	voor	een	bureau	als	het	
onze.	In	2006	bedachten	we	samen	met	zakenpartner	P&P	Projects,	specialist	in	
onder	andere	promotioneel	textiel,	een	onderscheidend	idee:	Seasonshirts.	Het	
idee	is	simpel:	elk	kwartaal	verzint	en	ontwerpt	Open	een	origineel	T-shirt.	P&P	
neemt	 de	 productie	 voor	 haar	 rekening.	 De	 shirts	 worden	 opgestuurd	 naar	
zowel	de	relaties	van	Open	als	naar	die	van	P&P.	Zo	dragen	we	allebei	onze	core	
business	uit.	P&P	zorgt	voor	variëteit	in	shirts:	van	strak	tot	wijd,	van	katoen	tot	
bamboe	en	Open	creëert	op	basis	van	de	actualiteit.	Zo	krijgen	onze	relaties	niet	
eens	per	jaar	een	fles	wijn,	maar	vier	keer	per	jaar	een	leuk	T-shirt.

Goed begin: het Ivanov-shirt
Op	 maandag	 26	 juni	 2006	 zat	 het	 creatieve	 team	 van	 Open	 bij	 elkaar	 in	 de	
pingpongruimte	om	het	eerste	Seasonshirt	te	bedenken.	Leidraad:	de	actualiteit.	
Het	WK	Voetbal	in	Duitsland	was	in	volle	gang.	De	dag	ervoor,	op	zondagavond,	
was	 het	 Nederlands	 elftal	 uitgeschakeld	 in	 een	 zinderende	 wedstrijd	 tegen	
Portugal.	Een	recordwedstrijd,	niet	vanwege	de	doelpunten	maar	wel	door	het	
enorme	aantal	kaarten	dat	de	Russische	scheidsrechter	Ivanov	trok:	twintig	gele	
en	vier	rode!	Al	snel	voelden	we	dat	hier	een	leuk	shirt	in	zat.	We	bedachten	een	
zwart	 scheidsrechtershirt.	 Op	 de	 voorkant	 een	 subtiele	 afbeelding	 van	 een	
borstzak	 met	 daarbovenuit	 de	 randjes	 van	 een	 gele	 en	 een	 rode	 kaart.	 De	
achterkant	werd	vormgegeven	aan	de	hand	van	de	bekende	bandshirts,	waarop	
vaak	een	hele	rij	tourdata	staan	vermeld	met	daarachter	de	plaats	van	optreden.	
Op	 het	 Ivanov-shirt	 stond	 een	 imposant	 aantal	 regels,	 met	 daarin	 de	
wedstrijdminuut,	de	ontvanger	van	de	kaart	en	daarachter	de	kleur:	rood	of	geel.	
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Het	 leverde	 een	 ‘volle	 rug’	 op,	 een	 indrukwekkende	 weergave	 van	 een	
legendarische	voetbalwedstrijd.
P&P	 was	 enthousiast	 en	 in	 recordtempo	 werd	 het	 shirt	 geproduceerd.	 Bij	
inhakers	op	de	actualiteit	is	haast	geboden,	wisten	we	uit	ervaring.	We	besloten	
het	shirt	niet	alleen	aan	relaties	te	sturen,	maar	ook	om	de	pers	te	zoeken.	Ons	
gevoel	zei	dat	veel	mensen	dit	shirt	wel	eens	heel	leuk	zouden	kunnen	vinden.	
Gevolg:	vermeldingen	in	bijna	alle	landelijke	kranten,	een	tv-optreden	op	RTL4	
en	een	stukje	in	het	toonaangevende	magazine	Voetbal	International.	Op	basis	
daarvan	ontstond	een	enorme	vraag	naar	het	Ivanov-shirt.	We	zetten	snel	een	
simpele	website	in	elkaar	waar	mensen	het	shirt	konden	bestellen.	In	de	weken	
daarna	verkochten	we	meer	dan	10.000	shirts,	ook	buiten	Nederland!	Kortom,	
Seasonshirts	had	een	vliegende	start.

Afgebroken verkoop: Holleeder en Obama
In	het	najaar	van	2007	werd	de	actualiteit	gedomineerd	door	het	proces	tegen	
Willem	 Holleeder.	 Belangrijk	 bewijsmateriaal	 in	 deze	 spraakmakende	 zaak	
waren	 de	 Endstra-tapes,	 bandopnames	 van	 de	 politie	 met	 vastgoedhandelaar	
Willem	Endstra.	Het	einde	naderde	voor	Holleeder	en	zijn	leven	zou	verfilmd	
worden,	stond	in	de	pers.	Dit	alles	combinerend	kwamen	wij	tot	een	zwart	shirt	
met	een	toepasselijke	tekst,	in	‘cinematische	typografie’	THE	ENDstra-tapes.

Ook	 dit	 shirt	 haalde	 de	 landelijke	 pers	 en	 zorgde	 de	 eerste	 dagen	 voor	 een	
enorme	 vraag.	 De	 shirts	 vlogen	 de	 deur	 uit.	 Maar	 toen	 Holleeder	 vanuit	 de	
gevangenis	via	zijn	advocaat	op	de	voorpagina	van	Het	Dagblad	van	het	Noorden	
liet	weten	niet	gediend	te	zijn	van	dit	soort	grappen	–	en	dreigde	met	juridische	
stappen	–	besloten	we	het	shirt	snel	van	de	markt	te	halen.

Eenzelfde	lot	verging	het	Seasonshirt	van	het	najaar	2008.	Het	was	de	tijd	van	de	
Amerikaanse	 verkiezingen.	 Barack	 Obama	 streed	 om	 het	 Witte	 Huis	 met	
republikein	McCain,	toevallig	ook	de	naam	van	een	bekend	fritesmerk.	Op	het	
Seasonshirt	combineerden	we	de	beeltenis	van	Obama	met	de	pay-off	van	het	
merk:	 Ik	 wil	 alleen	 McCain.	 We	 brachten	 het	 uit	 en	 beleefden	 een	 deja	 vu:	
publiciteit,	verkoop	en	een	dreigende	rechtszaak;	dit	keer	zagen	de	patatbakkers	
van	McCain	er	de	humor	niet	van	in	en	staakten	we	de	verkoop.
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Recycling: DD-Reizen
In	juni	2007	waren	we	aan	het	concepten	voor	het	Seasonshirt	van	die	zomer.	En	
zo	als	het	gaat	in	het	begin	van	een	brainstorm:	er	vlogen	allerlei	 ideeën	over	
tafel.	Een	daarvan	haakte	in	op	een	campagne	die	op	dat	moment	gevoerd	werd	
door	 reisorganisatie	 D-Reizen.	 In	 grote	 advertenties,	 op	 abri’s	 en	 in	 tv-
commercials	werden	namen	van	populaire	vakantiebestemmingen	verbasterd	
en	dat	leverde	teksten	op	als	Meteenerife,	Curagauw	en	Turkeisnel.
Een	wat	flauwe	campagne,	die	wel	wat	peper	kon	gebruiken.	En	zo	ontstond	het	
idee	om	er	een	bestemming	aan	toe	te	voegen:	Costa	del	Snol.	Zeker	als	we	ook	
nog	eens	het	logo	van	D-reizen	zouden	verbasteren	tot	DD-reizen,	was	dat	een	
grappig	 shirt.	 We	 lachten	 er	 hard	 om	 maar	 besloten	 al	 snel	 dat	 dit	 iets	 te	 ver	
ging,	te	plat	was	voor	de	doelgroep	van	Seasonshirts:	beslissers	bij	overheden	en	
in	het	bedrijfsleven.	

Niet	veel	later,	tijdens	een	gezellig	etentje	met	onze	grootste	klant,	kledingketen	
Henk	ten	Hoor,	vertelden	we	tussen	neus	en	lippen	door	over	dit	vrij	hilarische	
idee.	Enkele	dagen	later	belde	Henk	ten	Hoor	op	dat	hij	het	shirt	wel	vond	passen	
bij	zijn	doelgroep:	de	kopers	van	uiterst	voordelig	textiel.	We	vroegen	nog	een	
paar	keer	of	hij	het	zeker	wist,	en	na	evenzovele	bevestigingen,	gingen	we	aan	de	
slag.	Het	shirt	werd	uitgevoerd	in	de	huisstijlkleuren	en	typografie	van	D-reizen	
en	hun	campagne:	geel	met	blauwe	letters.	Ook	dit	shirt	scoorde	enorm,	zowel	
qua	 publiciteit	 als	 verkoop.	 Henk	 ten	 Hoor	 haalde	 zelf	 het	 NOS-Journaal	 op	
televisie	en	3FM	op	de	radio.	Maar,	het	wordt	bijna	eentonig,	ook	dit	shirt	werd	
voortijdig	 uit	 de	 handel	 gehaald	 door	 een	 dreigende	 rechtszaak	 van	 D-reizen.	
Henk	ten	Hoor	stond	echter	wel	landelijk	op	de	kaart,	oogstte	veel	sympathie	bij	
zijn	doelgroep	en	gelukkig	hebben	we	de	foto’s	nog.

Het	eerste	jubileumjaar	van	Seasonshirts,	2011,	is	meteen	het	laatste	jaar	voor	
dit	initiatief.	Relaties	van	Open	en	P&P	hebben	inmiddels	planken	vol	shirts	in	
de	kast;	tijd	voor	iets	nieuws.	Het	laatste	Seasonshirt	zal	bedacht	worden	door	
een	relatie,	daartoe	hebben	alle	ontvangers	van	de	shirts	een	oproep	gehad.	Dit	
keer	laten	wij	ons	eens	verrassen.
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6.4 Hoe open is Open: onderzoek
In	2009	besloten	we	om	een	marktonderzoek	te	doen	naar	de	openheid	van	ons	
bedrijf.	Want	je	kunt	wel	iets	heel	graag	willen,	en	zelfs	denken	dat	het	je	gelukt	
is,	de	buitenwereld	kan	het	heel	anders	zien.	De	markt	moest	maar	eens	spreken.	
We	stelden	een	stagiaire	aan	die	het	onderzoek	ging	verrichten	onder	de	titel	
‘Hoe	 open	 is	 Open?’.	 Huidige	 klanten,	 leveranciers,	 ex-opdrachtgevers	 en	
potentiële	 klanten	 werden	 ondervraagd.	 Het	 werd	 een	 uitgebreid	 onderzoek	
met	 de	 focus	 op	 de	 kernwaarden	 van	 Open,	 waarvan	 open,	 samenwerken,	
creatief	en	werkplezier	de	belangrijkste	waren.	De	conclusies	van	het	onderzoek	
waren	 dat	 Open	 niet	 alleen	 als	 een	 zeer	 open	 organisatie	 werd	 gepercipieerd,	
maar	ook	ervaren!	De	identiteit	kwam	overeen	met	het	imago.	Het	onderzoek	
kreeg	ook	nog	een	staartje:	de	stagiaire	die	het	onderzoek	uitvoerde	paste	niet	
alleen	perfect	in	ons	team,	ze	kwam	ook	nog	eens	op	het	juiste	moment	langs.	
Direct	na	haar	afstuderen	kon	ze	aan	de	slag	als	account	executive.

De open organisatie…
…		communiceert	 ook	 over	 die	 zaken	 waar	 de	 concurrentie	 over	 het	 algemeen	

geheimzinnig	over	doet,	zoals	de	financiële	afwikkeling	
…		communiceert	niet	alleen	maar	de	successen
…		is	niet	bang	om	zaken	te	communiceren	die	de	meeste	partijen	afdoen	als	een	

‘interne	aangelegenheid’	
…		snapt	dat	er	een	grens	aan	openheid	zit,	maar	trekt	die	niet	te	snel

Een van de uitkomsten van het Open-onderzoek hangt in de studio: de woordenwolk met 
de meest genoemde begrippen.
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Het doel van het huwelijk is niet dat twee mensen hetzelfde denken, maar dat ze  
samen denken.

R.C. Dodds
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7. 
Open over leveranciers

Open	werkt	graag	met	klanten,	in	plaats	van	voor	klanten.	Het	lijkt	een	subtiel	
verschil,	maar	dat	is	het	niet.	Het	vergt	niet	alleen	een	andere	manier	van	werken	
en	organiseren,	maar	ook	een	andere	houding	van	zowel	bureau	als	klant.	Het	is	
al	uitgebreid	aan	de	orde	gekomen	in	de	voorgaande	hoofdstukken.	Deze	insteek	
heeft	ook	consequenties	voor	de	manier	hoe	Open	omgaat	en	werkt	met	haar	
leveranciers.

7.1 Waarde toevoegen
Een	leverancier	moet	eigenlijk	niet	uitvoeren	wat	de	opdrachtgever	voor	ogen	
heeft,	 maar	 zijn	 eigen	 expertise	 toevoegen	 en	 daarmee	 de	 opdrachtgever	
verrassen.	Een	leverancier	moet	een	product	of	dienst	beter	maken.	Open	werkt	
graag	met	leveranciers	die	meedenken.	Die	ons	wijzen	op	zaken	waaraan	we	zelf	
niet	hebben	gedacht.	We	houden	van	drukkers	die,	als	ze	aan	onze	klus	beginnen,	
ons	bellen	met	suggesties.	Of	contact	opnemen	bij	lichte	twijfel	over	iets	in	de	
opmaak.	 Of	 zelfs	 een	 tekstfout	 uit	 het	 document	 halen;	 het	 is	 echt	 een	 keer	
gebeurd!	

Een	ander	goed	voorbeeld	 is	 fotografie.	Veel	 traditionele	bureaus	werken	met	
slechts	 enkele	 fotografen	 of	 zelfs	 maar	 met	 één.	 Omdat	 het	 zo	 goed	 klikt	 of	
omdat	dat	nu	eenmaal	zo	gegroeid	is;	een	soort	loyaliteit.	Open	denkt	vanuit	de	
opdracht.	We	hebben	een	forse	database	aan	fotografen,	waarbij	we	de	fotograaf	
uitzoeken	bij	de	klus.	Ieder	heeft	weer	een	andere	specialiteit.	De	een	is	sterk	in	
locatiefotografie,	de	ander	op	het	gebied	van	portretten.	Weer	een	ander	is	goed	
in	real	life	fotografie	of	is	zwart-witspecialist.
Bij	 een	 fotoshoot	 voor	 een	 campagne	 is	 het	 creatieve	 team	 van	 Open	 meestal	
aanwezig.	We	leggen	ons	concept	van	tevoren	zo	goed	mogelijk	uit	en	geven	aan	
hoe	we	de	foto’s	graag	zien.	Als	we	op	de	set	het	idee	hebben	dat	er	foto’s	zijn	
gemaakt	die	goed	zijn	voor	de	campagne,	dan	geven	we	de	fotograaf	vervolgens	
de	vrije	hand.	Wij	vertrekken	en	laten	de	fotograaf	de	foto’s	maken	zoals	hij	ze	
graag	maakt.	Alles	is	dan	geoorloofd.	Credo:	‘Vergeet	vooral	wat	die	eigenwijze	
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Alle creatieve vrijheid voor de fotograaf tijdens de shoot voor Royalty Vodka 
van Hooghoudt.

www.royaltyvodka.com

from Holland with love
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jongens	van	het	bureau	gezegd	of	geschetst	hebben!’	Een	paar	dagen	later	zien	
we	de	resultaten.	Regelmatig	is	het	voorgekomen	dat	we	foto’s	selecteren	die	in	
dat	laatste	uurtje	zijn	gemaakt,	toen	wij	alweer	achter	ons	bureau	zaten.	Net	als	
bij	ons	personeel,	zie	je	ook	bij	leveranciers	dat	ze	het	beste	uit	zichzelf	halen	als	
je	 ze	 de	 ruimte	 en	 het	 vertrouwen	 geeft.	 En	 ze	 niet	 opzadelt	 met	 krappe	
budgetten,	dito	deadlines	en	een	lijst	eisen.

7.2 De mensen achter de leverancier
Net	 als	 bij	 klanten	 begint	 het	 bij	 leveranciers	 ook	 met	 de	 mensen.	 Leuke,	
creatieve	mensen	met	een	open	houding	passen	het	beste	bij	ons	bureau.	Mensen	
die	 net	 als	 wij	 een	 tikkeltje	 eigenzinnig	 zijn,	 duidelijk	 voor	 ogen	 hebben	 wat		
ze	 willen	 en	 daar	 ook	 voor	 staan.	 Voor	 ons	 dus	 geen	 u-vraagt-wij-draaien-
leveranciers,	 zo’n	 bureau	 zijn	 we	 zelf	 immers	 ook	 niet.	 We	 houden	 van	 open	
mensen	aan	leverancierszijde,	die	ook	zeggen	als	iets	niet	kan.	Als	het	technisch	
lastig	wordt	of	niet	goed	uit	te	voeren	valt	binnen	het	budget.	Geen	ja-knikkers	
dus	die	alles	aannemen,	zodat	wij	soms	later	moeten	constateren	dat	de	kwaliteit	
te	wensen	overlaat.	Openheid	moet	er	niet	alleen	zijn	als	het	gezellig	is,	maar	
moet	juist	blijken	als	het	lastig	wordt.	Dan	is	het	van	de	meeste	waarde.

Drenthe-commercial
In	2007	deden	we	na	lange	tijd	weer	eens	mee	aan	een	pitch.	Het	verzoek	kwam	
midden	in	de	zomer,	toen	het	relatief	rustig	was	op	het	bureau.	We	hadden	er	
dus	tijd	voor.	Het	ging	om	de	klant	Marketing	Drenthe,	verantwoordelijk	voor	
de	promotie	van	een	van	de	mooiste	provincies	van	Nederland.	We	overleefden	
de	eerste	fase,	een	kennismakingsronde	met	twaalf	bureaus	uit	de	regio.	In	de	
tweede	 fase	 kwamen	 we	 terecht	 in	 een	 bureaucompetitie	 met	 drie	 andere	
overgebleven	bureaus.
We	 wonnen	 de	 competitie	 met	 onze	 strategie	 en	 ons	 concept,	 waarin	 we	
Drenthe	positioneerden	als	provincie	waar	bezoekers	niet	alleen	tot	rust	komen	
maar	daardoor	ook	belangrijke	beslissingen	in	hun	leven	nemen.	Eenmaal	tot	
rust	 gekomen	 vallen	 kwartjes,	 komt	 men	 op	 ideeën	 of	 hakt	 men	 eindelijk	
knopen	door	als	een	verhuizing,	een	kinderwens	of	beëindiging	van	een	baan.	
Het	concept	werd	dan	ook	afgetiteld	met	het	statement:	Drenthe	doet	wat	met	
je.	 Zo	 communiceerden	 we	 niet	 louter	 de	 belangrijke	 kernwaarde	 ‘rust’	 maar	
ook	 wat	 mensen	 daaraan	 hebben.	 ‘What’s	 in	 it	 for	 me’,	 noemen	 de	 snelle	
marketeers	dat.	Toen	we	een	klein	jaar	later	een	commercial	gingen	produceren	
voor	op	de	landelijke	televisie,	ging	het	meer	dan	ooit	om	de	keuze	van	de	juiste	
leveranciers.
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TV-commercial voor Drenthe: mooiste plekken gecombineerd met de beste vakmensen!
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Het	 concept	 voor	 de	 televisiecommercial	 was	 eigenlijk	 heel	 simpel,	 zoals	 zo	
vaak	 bij	 een	 goed	 idee.	 We	 wilden	 de	 ongereptheid,	 de	 prachtige	
natuurlandschappen	als	zandverstuivingen,	heidevelden	en	beekdalen	zo	mooi	
mogelijk	in	beeld	brengen.	Het	moest	een	film	worden	waarbij	de	kijker	direct	
voelde	dat	je	daar	echt	tot	rust	zou	kunnen	komen.	Dat	je	daar	in	ieder	geval	een	
keer	in	je	leven	moest	zijn	geweest.	En	hoe	breng	je	indrukwekkende	plekken	
nou	 zo	 mooi	 mogelijk	 in	 beeld?	 Met	 de	 allerbeste	 vakmensen	 was	 onze	
redenering.	We	gingen	eerst	op	zoek	naar	een	topregisseur.	Iemand	die	sterk	in	
beelden	 dacht.	 We	 kwamen	 via	 ons	 netwerk	 in	 Amsterdam	 uit	 bij	 een	
internationaal	gerenommeerd	fotograaf	en	inmiddels	ook	regisseur.	Hoewel	hij	
het	erg	druk	had,	en	kritisch	was	op	elke	klus	die	hij	aangeboden	kreeg,	zag	hij	
de	uitdaging.	Barry	en	Pierre	hadden	een	storyboard	gemaakt	voor	de	commercial,	
maar	gaven	hem	de	ruimte	om	zijn	eigen	ideeën,	creativiteit	en	ervaring	in	te	
brengen.	Toen	we	na	enkele	brainstorms	en	uitgebreid	locatieonderzoek	uit	het	
script	waren,	volgde	fase	2:	de	executie.	Ook	de	regisseur	ging	voor	topkwaliteit	
en	wilde	graag	met	de	beste	cameraman	werken	die	hij	kende.	En	zo	geschiedde.	
Ook	die	kreeg	weer	alle	vrijheid	om	zijn	visie	op	de	scenes	te	geven.	En	ook	hij	
ging	weer	voor	het	beste:	hij	wilde	werken	met	het	allernieuwste	model	camera	
van	het	leidende	merk	in	die	wereld.

In	mei	2008	–	het	was	prachtig	weer	–	schoten	we	adembenemende	beelden.	Op	
de	filmdagen	mochten	alle	mensen	van	Open	een	keer	een	kijkje	nemen.	Zo’n	
opdracht	heb	je	niet	vaak	als	middelgroot	bureau	in	het	Noorden	en	het	verhoogt	
de	betrokkenheid	van	het	personeel	bij	klant,	bureau	en	vakgebied.
We	selecteerden	de	mooiste	shots	uit	het	filmmateriaal,	maakten	de	edit,	en	de	
regisseur	 vertrouwde	 de	 muziek	 toe	 aan	 een	 bevriende	 componist	 uit	
Amsterdam.	 Ook	 al	 geen	 kleine	 jongen.	 Hij	 maakte	 een	 zeer	 eigenzinnige	
melodie	 waar	 mensen	 later	 zelfs	 om	 gingen	 vragen:	 wie	 heeft	 de	 muziek	
gemaakt?	 Een	 paar	 maanden	 later	 verscheen	 de	 commercial	 op	 televisie	 en	
oogstte	 louter	 lovende	 kritieken.	 Een	 jaar	 later	 wonnen	 we	 met	 de	 campagne	
een	 NIMA-award	 en	 nog	 een	 jaar	 later	 verdienden	 we	 er	 een	 SAN-nominatie	
mee.	Bovendien	vroeg	het	bekende	cameramerk	of	ze	de	commercial	mochten	
draaien	in	hun	stand	op	internationale	beurzen	om	te	laten	zien	welke	kwaliteit	
dat	nieuwe	model	levert.

Het	is	een	goed	voorbeeld	van	hoe	Open	met	leveranciers	wil	werken.	Hoe	we	
leveranciers	 de	 ruimte	 geven	 om	 hun	 expertise,	 creativiteit	 en	 netwerk	
maximaal	te	benutten.	Zeker	als	je	bedenkt	dat	al	die	toppers	financieel	water	bij	
de	wijn	wilden	doen	om	toch	maar	die	film	te	mogen	maken.	



118

De wc-kalender-deluxe: van onze leveranciers, voor onze klanten.
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Leveranciers in het toilet: wc-kalender
Barry	 liep	 al	 jaren	 met	 een	 leuk	 idee	 rond:	 een	 wc-kalender-deluxe.	 Een	
verjaardagskalender	in	een	display	met	daarop	een	vak	voor	verjaardagskaarten,	
een	vakje	voor	postzegels	en	een	houdertje	voor	een	pen.	Ideaal.	Als	je	tijdens	
een	grote	of	kleine	boodschap	ziet	dat	tante	Fien	jarig	is,	kun	je	direct	handelen.	
Je	pakt	een	kaart,	schrijft	er	een	verjaardagswens	op,	plakt	de	postzegel	en	nog	
voor	het	doortrekken	heb	je	je	kaart	klaar!

Toen	 Open	 in	 2007	 vijf	 jaar	 bestond,	 besloten	 we	 deze	 verjaardagskalender	
eindelijk	eens	te	gaan	maken	als	cadeau	voor	onze	relaties.	Heel	toepasselijk	en	
onderscheidend.	Maar	hoe	moesten	we	de	twaalf	platen	voor	de	kalender	en	de	
bijbehorende	kaarten	nu	eens	vormgeven?	Na	enig	nadenken	waren	we	eruit:	
we	laten	twaalf	partijen	uit	ons	creatieve	netwerk	een	uiting	maken.	Leveranciers	
waarmee	 we	 met	 enige	 regelmaat	 samenwerken.	 We	 selecteerden	 fotografen,	
vormgevers	en	creatieve	teams	die	we	regelmatig	inschakelen	en	gaven	hen	een	
ultrakorte	 briefing:	 bedenk	 een	 leuke	 uiting	 voor	 de	 wc-kalender	 vanwege	 de	
vijfde	verjaardag	van	Open.	Het	zou	voor	ons	een	veelzijdige,	originele	kalender	
opleveren	en	onze	leveranciers	konden	zich	presenteren	aan	ons	relatiebestand.	
Iets	wat	menig	communicatiebureau	niet	zou	durven:	 je	klanten	zouden	toch	
eens	rechtstreeks	een	van	je	leveranciers	benaderen!	Maar	als	 je	Open	heet	en	
bent,	maakt	dat	natuurlijk	niet	uit.	Wij	zagen	het	eerder	als	reclame	voor	ons	
bureau:	kijk	eens	wat	een	goede,	creatieve	partners	we	hebben.

Terwijl	onze	leveranciers	aan	de	slag	gingen,	maakte	Barry	het	ontwerp	voor	de	
kalender.	 Natuurlijk	 in	 de	 huisstijlkleur	 oranje	 en	 uiteindelijk	 uitgevoerd	 in	
kunststof.	 Enkele	 maanden	 later,	 toen	 hij	 helemaal	 klaar	 en	 gevuld	 was,	
presenteerde	Open	zich	wederom	aan	haar	relaties	als	creatief	bureau	dat	het	
net	even	anders	doet.	En	van	veel	deelnemende	leveranciers	kregen	we	te	horen	
dat	ze	het	zo’n	leuke	opdracht	hadden	gevonden.

De open organisatie…
…		hanteert	openheid	ook	als	criterium	bij	de	leverancierskeuze
…		schept	ruimte	voor	de	(vakinhoudelijke)	inbreng	van	leveranciers
…		is	open	over	verwachtingen	en	resultaten	tegenover	leveranciers
…		vertrouwt	erop	openheid	terug	te	krijgen	van	leveranciers
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In a world without walls and fences who needs Windows and Gates?

Steve Jobs (1955-2011), oprichter en jarenlang CEO van Apple
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8. 
Open over concurrentie

Concurrentie	kan	moordend	zijn.	Zeker	in	markten	waar	de	producten,	diensten	
en	bedrijven	erg	op	elkaar	lijken.	Natuurlijk	analyseerden	we	onze	thuismarkt	
voordat	 we	 begonnen.	 Een	 van	 de	 redenen	 waarom	 wij	 in	 2001	 de	 stap	 naar	
ondernemen	wel	durfden	te	maken,	was	de	‘vergrijsde’	bureaumarkt	in	Groningen	
en	omgeving.	De	communicatiebureaus	van	naam	bestonden	vaak	al	vijftien	jaar	
of	langer.	Ze	werden	nog	steeds	geleid	door	de	directeur-eigenaren	van	weleer	en	
hanteerden	 alle	 de	 traditionele	 aanpak.	 Ze	 communiceerden	 allemaal	 dat	 ze	
creatief	 waren	 en	 ervaring	 hadden.	 Maar	 een	 onderscheidende	 manier	 van	
werken	was	niet	te	vinden	op	hun	websites	en	in	hun	bureaubrochures.	Sterker	
nog,	de	organisatiestructuur	was	er	vaak	een	uit	de	 jaren	zeventig.	Het	 ‘hokjes	
denken’	vierde	letterlijk	en	figuurlijk	hoogtij.	Iedere	functiegroep	had	zijn	eigen	
afdeling	en	ruimte	of	zelfs	verdieping.	Er	lagen	dus	kansen	in	onze	thuismarkt.	
Onze	aanpak	was	in	het	Noorden	nog	nieuw.	En	mochten	er	al	bureaus	zijn	die	op	
de	Open-manier	werkten,	dan	communiceerden	ze	dat	niet.	Belangrijk,	want	het	
gaat	er	namelijk	niet	alleen	om	dat	je	je	als	organisatie	probeert	te	onderscheiden,	
maar	dat	je	dat	ook	claimt.	Met	onze	werkwijze,	en	met	name	met	onze	naam,	
claimden	wij	openheid	in	het	land	van	communicatiebureaus.	Een	thema	waar	
in	2002	veel	behoefte	aan	was,	ook	op	het	gebied	van	reclame.	En	nog	steeds.	Om	
het	even	algemeen	te	trekken:	hoe	meer	je	je	als	organisatie	kunt	onderscheiden	
in	werkwijze	of	in	output	–	en	dat	helder	weet	te	vertellen	aan	de	markt	–	hoe	
minder	concurrentie	je	ondervindt.	In	die	zin	is	het	een	relatief	begrip.	

8.1 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Je	 hoort	 mensen	 wel	 eens	 praten	 over	 ‘concullega’s’	 in	 plaats	 van	 over	
concurrenten.	Een	vreselijk	woord,	maar	het	idee	erachter	is	duidelijk.	Je	strijdt	
in	de	markt	met	elkaar	om	klanten	en	opdrachten,	maar	je	bent	in	zekere	zin	ook	
collega’s	van	elkaar	met	een	gezamenlijke	passie	maar	ook	verantwoordelijkheid:	
het	imago	van	de	branche.	Als	dat	slecht	is,	heb	je	daar	allemaal	last	van.
De	reclamebranche	heeft	de	afgelopen	decennia	een	matig	imago	opgebouwd,	
ook	in	Noord-Nederland.	In	de	ogen	van	Open	met	name	door	de	vaker	besproken	
ouderwetse	aanpak	met	weinig	openheid	over	het	creatieproces	en	de	financiële	
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afwikkeling.	Opdrachtgevers	hebben	er	weinig	grip	op	en	de	perceptie	is,	mede	
daardoor,	 dat	 reclame	 erg	 duur	 is.	 Tel	 daarbij	 op	 dat	 reclamebureaus	 vaak	
opzichtig	 zijn	 ingericht	 met	 dure	 designmeubelen,	 dat	 de	 directeuren	 in	
minstens	 zulke	 opzichtige	 auto’s	 rondrijden,	 en	 het	 mag	 duidelijk	 zijn	 dat	
organisaties	enigszins	huiverig	zijn	om	een	reclamebureau	binnen	te	stappen.	
In	Amerika	schijnt	het	precies	andersom	te	werken:	opdrachtgevers	redeneren	
dat	een	man	in	een	dure	auto	succesvol	is	en	dus	wel	goed	zal	zijn.	In	het	nuchtere	
Noord-Nederland	–	met	als	regionaal	motto	‘doe	maar	gewoon	dan	doe	je	al	gek	
genoeg’	–	werkt	het	zeker	niet.	

De	 redenering	 van	 die	 potentiële	 klanten	 mag	 duidelijk	 zijn:	 ik	 betaal	 al	 die	
exclusieve	spullen.	Bij	de	oprichting	van	ons	bureau	beseften	we	dit	goed.	Ook	
hierin	wilden	we	ons	onderscheiden	van	de	concurrentie.	We	kochten	in	2002	
voordelige,	witte	bureaus	bij	die	bekende	Zweedse	club	waarvan	je	de	producten	
zelf	in	elkaar	moet	schroeven	met	bijgesloten	imbussleuteltjes.	Ook	de	kastjes	
kwamen	daar	vandaan.	Net	als	de	bureaulampen	en	de	stoeltjes	van	het	zitje	in	
de	gang.	De	acht	vergaderstoelen	zijn	klassiekers	en	kochten	we	voor	90	eurocent	
per	stuk	bij	de	kringloopwinkel.	Met	een	groen	stickertje	afgeprijsd	van	1	euro	
10.	Dit	meubilair	wisselden	we	af	met	zelfontworpen	spullen,	gemaakt	door	een	
bevriende	 meubelmaker.	 Het	 kantoor	 van	 Open	 heeft	 er	 altijd	 creatief	 en	
verzorgd	uitgezien,	maar	heeft	nooit	klanten	afgeschrikt.

8.2 Omgaan met concurrenten
Het	 lijkt	 het	 meest	 logisch	 om	 te	 strijden	 met	 je	 concurrenten.	 Direct,	 in	 de	
markt,	maar	ook	indirect	door	elkaar	zwart	te	maken.	Het	gebeurt	veel,	in	elke	
branche.	Maar	je	kunt	concurrentie	ook	anders	benaderen.	Je	kunt	in	sommige	
gevallen	 namelijk	 best	 wat	 aan	 elkaar	 hebben,	 je	 kunt	 zelfs	 met	 elkaar	
samenwerken!	Een	open	organisatie	probeert	dan	ook	daar	waar	mogelijk	een	
goed	contact	te	onderhouden	met	haar	concurrenten.

8.2.1	Kennismaken
In	 de	 eerste	 maanden	 van	 ons	 bestaan	 nodigden	 we	 drie	 Groningse	
communicatiebureaus	uit	bij	ons	op	kantoor	in	De	Puddingfabriek.	Het	ging	om	
bureaus	 met	 relatief	 jonge	 mensen	 aan	 het	 roer	 die	 zich	 onderscheidden	 met	
creatief	werk	van	hoge	kwaliteit.	Met	hen	voelden	we	verwantschap.	Ze	kwamen	
bij	ons	kijken,	we	vertelden	ons	verhaal	en	waren	benieuwd	naar	deze	bureaus	
en	de	mensen	erachter.	Het	leverde	leuke	gesprekken	op	met	hier	en	daar	een	
opening	voor	eventuele	samenwerking	in	de	toekomst.	Met	twee	daarvan	heeft	
die	ook	daadwerkelijk	plaatsgevonden.
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8.2.2.	Waarderen
De	 meeste	 ondernemers	 zijn	 overtuigd	 van	 hun	 eigen	 visie,	 van	 hun	 eigen	
bedrijf.	Je	moet	ook	vinden	dat	je	het	beter	doet	dan	de	concurrenten,	of	in	ieder	
geval	 wilt	 doen	 in	 de	 toekomst,	 anders	 kun	 je	 er	 beter	 mee	 stoppen.	 Maar	
tegelijkertijd	moet	 je	als	ondernemer	beseffen	dat	de	kwalificatie	van	je	eigen	
onderneming,	 en	 die	 van	 de	 concurrenten,	 subjectief	 is.	 Het	 is	 namelijk	 jouw	
eigen	 oordeel,	 jouw	 waarheid.	 Jij	 kan	 concurrent	 X	 wel	 een	 enorm	 flutbedrijf	
vinden,	 en	 dat	 ook	 nog	 eens	 met	 veel	 argumenten	 kunnen	 onderbouwen,	
iemand	anders	kan	dat	heel	anders	zien.	We	stelden	al	eerder	dat	‘elk	bureau	de	
klanten	krijgt	die	het	verdient’.	En	zo	moet	het	ook	zijn.	Denk	niet	dat	je	iedereen	
tevreden	 kan	 houden,	 dat	 je	 alle	 verschillende	 doelgroepen	 even	 goed	 kan	
bedienen.	Alleen	als	je	expliciet	bent,	met	een	duidelijk	verhaal	en	profiel,	kun	
je	fans	maken.	En	dat	zijn	je	beste	klanten.	De	consequentie	is	dat	niet	iedereen	
met	je	wegloopt.
Hoewel	 wij	 vanaf	 het	 begin	 van	 ons	 bestaan	 in	 onze	 bureaufilosofie	 en	 onze	
ondernemersvisie	 geloven,	 beseffen	 we	 heel	 goed	 dat	 wij	 niet	 de	 wijsheid	 in	
pacht	hebben.	En	daarom	moet	je	ook	respect	hebben	voor	je	concurrentie.	Als	
wij	een	bureaucompetitie	verliezen,	feliciteren	we	bijna	altijd	de	winnaar	met	
een	telefoontje	of	mailtje.

8.2.3	Samenwerken
In	de	afgelopen	tien	jaar	 is	het	wel	voorgevallen	dat	wij	een	aangeboden	klus	
afsloegen.	Bijvoorbeeld	als	een	nieuwe	opdrachtgever	belde	terwijl	wij	het	heel	
druk	 hadden	 met	 onze	 bestaande	 klanten.	 Of	 als	 een	 bedrijf	 belde	 met	 een	
opdracht	 terwijl	 wij	 al	 voor	 een	 van	 zijn	 concurrenten	 werkte,	 ook	 wel	 een	
‘conflicting	 account’-situatie	 genoemd.	 Of	 er	 belde	 een	 bedrijf	 waarvan	 wij	
inschatten	dat	het	ons	weinig	creatief	plezier	zou	opleveren.	In	onze	beginjaren	
verkochten	we	dan	NEE,	zoals	dat	heet.	Later,	toen	we	inmiddels	goede	contacten	
hadden	opgebouwd	met	enkele,	vooruit,	concullega’s,	deden	we	dat	anders.	We	
legden	de	opdrachtgevers	uit	waarom	we	niet	voor	hen	konden	werken,	maar	
zeiden	 wel	 een	 goed	 alternatief	 te	 weten.	 Vaak	 was	 de	 organisatie	 in	 kwestie	
daar	blij	mee,	die	zocht	immers	niet	voor	niets	een	bureau.	En	ook	de	bevriende	
bureaus	 waren	 meestal	 verheugd	 met	 een	 nieuwe	 klant.	 In	 onze	 beginjaren	
deden	we	dit	als	vriendendienst.	Maar	ondernemers	als	we	in	de	loop	der	jaren	
geworden	 zijn,	 vragen	 we	 ook	 wat	 terug	 van	 het	 bureau	 waar	 we	 de	 klant	
onderbrengen.	 Soms	 levert	 dat	 een	 klein	 percentage	 van	 de	 eerste	 factuur	 op,	
soms	een	taart.	Maar	altijd	een	goed	gevoel.
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8.3 Concurrentiepositie
Als	het	om	concurrentie	gaat,	levert	sport	altijd	een	mooie	metafoor	op.	Want	
waar	 is	 de	 concurrentiestrijd	 nou	 zichtbaarder	 dan	 op	 de	 atletiekbaan,	 in	 het	
zwembad	 of	 in	 de	 schaatshal?	 Een	 bekend	 adagium	 in	 de	 sport	 luidt:	 het	 is	
moeilijker	aan	de	top	te	blijven	dan	er	te	komen.	Dat	geldt	ook	in	het	bedrijfsleven.	
Ook	 voor	 Open.	 We	 hebben	 inmiddels	 al	 veel	 verteld	 over	 hoe	 wij	 ons	 een	
vooraanstaande	 positie	 in	 de	 Noordelijke	 markt	 veroverden.	 Maar	 hoe	 blijf	 je	
daar?

Als	 je	 succesvol	 bent	 gaat	 iedereen	 beter	 op	 je	 letten.	 Ook	 de	 concurrentie	
natuurlijk.	Die	probeert	vaak	het	succes	te	kopiëren	of	doet	er	bijvoorbeeld	een	
schepje	bovenop	als	ze	met	Open	in	een	bureaucompetitie	zitten.	Maar	ook	de	
markt,	want	er	zijn	hoge	verwachtingen	gewekt	door	eerdere	prestaties.	En	die	
moet	je	elke	keer	weer	waarmaken.	Je	bent	namelijk	zo	goed	als	je	laatste	werk.	
En	 niet	 als	 het	 werk	 van	 vijftien	 jaar	 geleden,	 zoals	 sommige	 oude	 bureaus	
denken	en	dan	ook	communiceren.	In	het	handhaven	van	je	marktpositie	gaat	
het	ruwweg	om	de	volgende	drie	belangrijke	zaken.

8.3.1	Je	merk	onderhouden
Je	 eigen	 merk	 is	 net	 zo	 belangrijk	 als	 de	 merken	 waarvoor	 je	 werkt.	 Eigenlijk	
moeten	wij	Open	behandelen	als	een	goede	klant	van	Open.	Er	dus	aandacht	aan	
besteden,	tijd	voor	vrijmaken,	proactief	mee	omgaan	en	regelmatig	creatief	en	
opvallend	naar	buiten	treden.	Zoals	eerder	beschreven,	ging	dat	in	de	begintijd	
zeer	goed.	We	hadden	veel	te	vertellen,	en	ook	veel	tijd	om	dat	te	doen.	Maar	in	
een	 gestaag	 groeiende	 organisatie	 dreigt	 het	 gevaar	 van	 de	 ‘waan	 van	 de	 dag’.	
Alle	tijd	en	energie	worden	aangewend	voor	het	steeds	groeiende	klantenbestand.

Het	werk	voor	ons	eigen	merk	wordt	vaak	in	de	leeg	vallende	uren	opgepakt.	
Maar	 dus	 ook	 zo	 weer	 aan	 de	 kant	 geschoven	 als	 er	 een	 klant	 belt	 met	 een	
spoedklusje.	En	zo	duurt	het	nog	langer	voordat	de	updates	op	onze	site	staan	of	
het	nieuwe	bureauboekje	klaar	is.	Het	heeft	er	bij	Open	toe	geleid	dat	onze	eigen	
communicatiemiddelen	steeds	onregelmatiger	verschenen	naarmate	de	drukte	
toenam.	Het	zal	een	eeuwige	strijd	blijven	tussen	de	belangen	van	de	klant	en	
van	ons	eigen	merk,	maar	we	zijn	er	ons	heel	erg	van	bewust.	Hoe	klantgerichter	
een	bedrijf	is,	hoe	meer	het	zichzelf	moet	dwingen	om	tijd	vrij	te	maken	voor	de	
eigen	 organisatie.	 Dat	 besef	 is	 de	 basis	 voor	 effectieve	 communicatie,	 als	 het	
tenminste	leidt	tot	actie	en	niet	blijft	bij	plannen	maken	en	gesprekken	erover:	
‘dat	moeten	we	binnenkort	maar	eens	doen’.	
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8.3.2	Blijven	vernieuwen
Onze	 onderscheidende	 bureaufilosofie,	 gevat	 in	 een	 sterke	 naam	 –	 die	 in	 de	
beginjaren	sterk	gecommuniceerd	is	–	heeft	geleid	tot	een	sterke	marktpositie	
van	 Open.	 Zonder	 noemenswaardige	 acquisitie	 te	 plegen,	 wisten	 en	 weten	
nieuwe	 klanten	 ons	 te	 vinden.	 Dat	 is	 natuurlijk	 prachtig,	 maar	 ook	 hier	 ligt	
verslapping	op	de	loer.	Om	aan	de	top	te	blijven,	zullen	we	de	veranderingen	in	
de	markt	goed	in	de	gaten	moeten	houden.	Omdat	we	daar	in	2002	zo	goed	op	
inspeelden,	 hebben	 we	 dit	 bureau	 zo	 succesvol	 kunnen	 maken.	 Openheid	 is	
anno	2012	nog	steeds	een	belangrijk	maatschappelijk	item,	in	alle	geledingen	
van	 de	 samenleving.	 Wereldwijd	 zelfs.	 Onze	 bureaufilosofie	 is	 daarmee	 nog	
steeds	actueel.	In	de	afgelopen	tien	jaar	hebben	we	met	initiatieven	als	de	Open-
kaart,	 de	 uurtarieven	 op	 internet	 en	 ‘ranking	 the	 clients’	 onze	 open	 filosofie	
verder	 versterkt.	 In	 de	 komende	 jaren	 zullen	 we	 blijven	 zoeken	 naar	 het	
versterken	en	uitbreiden	van	de	openheid	in	de	Noordelijke	communicatiewereld	
om	onze	unieke	marktpositie	te	behouden.	Want	waren	we	in	onze	eerste	jaren	
dat	beginnende,	verfrissende	bureau	met	die	nieuwe	insteek,	inmiddels	zijn	we	
een	gevestigde	naam	in	de	markt.	Dat	vereist	extra	scherpte.	Bovendien:	succes	
wordt	snel	gekopieerd.	Met	name	de	jonge,	nieuwe	bureaus	werken	inmiddels	
op	 een	 soortgelijke	 manier	 als	 wij.	 Creatieven	 aan	 tafel	 met	 de	 klanten	 en	
presentaties	met	meerdere	voorstellen	vinden	inmiddels	niet	alleen	meer	plaats	
aan	de	pingpongtafel	van	Open	in	Groningen!

8.3.3	Specialist	versus	generalist
Een	 andere	 manier	 om	 je	 concurrentiepositie	 te	 verstevigen	 is	 het	 opbouwen	
van	een	specialisme.	Als	een	bedrijf	zich	specialiseert	in	een	bepaalde	methode,	
discipline,	 branche,	 product	 of	 dienst,	 schudt	 het	 de	 generalisten	 al	 deels	 van	
zich	 af,	 de	 organisaties	 die	 alles	 aanpakken.	 Dat	 zijn	 de	 bedrijven	 die	 op	 veel	
gebieden	 redelijk	 bedreven	 zijn,	 maar	 nergens	 echt	 in	 uitblinken.	 In	 de	
communicatiebranche	 zijn	 het	 vaak	 de	 bureaus	 die	 winst	 willen	 maken	 met	
zowel	 marketingplannen	 als	 huisstijlen,	 met	 campagnes	 en	 drukwerkinkoop,	
met	mediahandeling	en	het	programmeren	van	websites.	Ze	kunnen	eigenlijk	
alleen	 het	 voordeel	 communiceren	 ‘dat	 het	 zo	 handig	 is	 dat	 je	 als	 klant	 alles	
onder	één	dak	hebt’.	Maar	als	het	om	pure	kwaliteit	gaat,	haal	je	toch	liever	je	
verse	lasagne	bij	dat	kleine	Italiaanse	tentje	dan	bij	de	supermarkt.

Open	 heeft	 zich	 met	 haar	 open	 werkwijze	 al	 enigszins	 gespecialiseerd	 in	 een	
bepaalde	methode.	Maar	bijna	ongemerkt	is	er	de	laatste	jaren	een	specialisme	
bijgekomen,	de	discipline	‘city-	en	regiomarketing’.	Een	relatief	nieuwe	markt,	
die	van	de	gemeenten,	steden,	provincies	en	regio’s	die	meer	toeristen,	inwoners	
en	ondernemingen	binnen	hun	grenzen	willen	halen.	Soms	om	leegloop	tegen	
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te	gaan,	soms	om	verder	te	groeien	zodat	er	nog	meer	geïnvesteerd	kan	worden	
in	voorzieningen	en	ambities	van	allerlei	aard	voor	zowel	bestaande	en	nieuwe	
bewoners	als	voor	incidentele	bezoekers.

Open over citymarketing
De	afgelopen	tien	jaar	heeft	Open	steeds	meer	gedaan	aan	city-	en	regiopromotie.	
Er	is	een	indrukwekkende	klantenlijst	ontstaan	op	dat	gebied.	We	werkten	of	
werken	op	dit	terrein	bijvoorbeeld	voor	de	provincies	Groningen	en	Drenthe,	de	
regio’s	Noordoost	Friesland	en	Oost	Groningen,	de	steden	Winschoten,	Delfzijl,	
Hoogeveen,	 Zwolle,	 Meppel,	 Kampen,	 Groningen,	 Dronten	 en	 het	 Duitse	
Oldenburg	en	de	gemeente	Noordenveld.	Het	begon	met	onze	‘eigen	provincie’	
Groningen	en	we	raken	steeds	verder	van	huis!

-	 De	ontwikkeling	van	het	specialisme
De	 basis	 van	 onze	 bedrevenheid	 op	 dit	 vakgebied	 ligt	 bij	 het	 logo	 dat	 we	
ontwikkelden	 voor	 de	 ‘Er	 gaat	 niets	 boven	 Groningen’-campagne	 en	 het	
grafische	stramien	dat	daaruit	voortvloeide.	Ten	eerste	was	die	campagne	heel	
erg	zichtbaar,	veel	mensen	in	(Noord-)	Nederland	kenden	hem.	Ten	tweede	was	
het	logo	in	die	tijd	(2004)	erg	onderscheidend.	City-	en	regiomarketing	was	nog	
niet	zo	ontwikkeld	als	nu	en	de	logo’s	waren	vaak	drukke,	kleurige	logo’s	die	
heel	veel	moesten	communiceren:	water,	bos,	gebouwen,	et	cetera.	Geen	enkel	
logo	maakte	een	statement	of	belangrijker:	zorgde	voor	een	duidelijke	branding	
van	de	stad	of	regio.	Onze	eerste	klanten	op	dit	terrein	kwamen	dan	ook	bij	ons	
omdat	ze	uitgezocht	hadden	welk	bureau	toch	die	kenmerkende	oranje	G	voor	
Groningen	 had	 bedacht.	 Ook	 voor	 die	 nieuwe	 klanten	 maakten	 we	
onderscheidend	werk,	dat	werd	opgepikt	door	andere	partijen.	En	zo	werd	en	
wordt	 de	 sneeuwbal	 steeds	 groter.	 Open	 is	 eigenlijk	 meegegroeid	 met	 de	
ontwikkeling	van	deze	discipline	en	heeft	er	steeds	meer	ervaring	mee	gekregen	
en	expertise	in	opgebouwd.

-	 De	verdieping	van	het	specialisme
Als	je	eenmaal	specialist	aan	het	worden	bent,	en	grotere	opdrachten	met	dito	
budgetten	 uitvoert,	 krijg	 je	 ook	 steeds	 meer	 vertrouwen	 en	 vrijheid	 van	
opdrachtgevers.	En	dat	werkt	voor	het	bureau	wel	zo	prettig	en	(dus)	effectief.	
Klanten	weten	daarnaast	ook	dat	ze	bij	Open	betrokken	worden	bij	het	creatieve	
proces,	er	zelf	een	belangrijke	stem	in	hebben,	en	dat	versterkt	dit	vertrouwen	
alleen	maar	verder.	Hoewel	we	dus	bijna	ongemerkt	specialist	werden,	stonden	
we	 voor	 de	 uitdaging	 om	 dit	 vakinhoudelijk	 ook	 steeds	 verder	 uit	 te	 werken.	
Zelfs	te	innoveren	op	dit	gebied.
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-	 Het	ABC	van	citymarketing
In	het	hele	identiteitstraject	van	Groningen	was	ons	al	lang	duidelijk	geworden	
dat	het	ontwikkelen	en	vooral	implementeren	van	dit	soort	projecten	niet	louter	
een	 creatieve	 aangelegenheid	 is,	 maar	 dat	 het	 stroomlijnen	 van	 het	 proces	
minstens	zo	belangrijk	is.	Uiteindelijk	gaat	het	erom	dat	alle	belangengroepen	
in	 een	 stad	 of	 regio	 de	 uitgangspunten	 omarmen	 en	 er	 vervolgens	 mee	 gaan	
werken.	 En	 er	 zijn	 nogal	 wat	 belangengroepen	 met	 soms	 nog	 tegengestelde	
belangen	 ook!	 Denk	 aan	 wethouders	 en	 gedeputeerden	 van	 verschillende	
politieke	 partijen,	 grote	 bedrijven,	 winkels,	 inwoners	 en	 allerlei	 instanties	 en	
organisaties	 in	regio,	stad	of	dorp:	van	 ‘volksvermaken’	 tot	natuurorganisatie,	
van	 wijkraad	 tot	 regionale	 politieke	 partij.	 Het	 betekent	 in	 de	 praktijk	 dat	
individuele	 doelstellingen	 soms	 opzij	 moeten	 worden	 gezet	 en	 moeten	
plaatsmaken	 voor	 zorgvuldig	 geformuleerde,	 gezamenlijke	 doelstellingen.	
Draagvlak	creëren,	zeggen	ze	dan	in	ons	polderland.	Maar	ook:	alle	kikkers	in	de	
kruiwagen	houden.

De	ervaring	die	Perry	in	het	verleden	had	opgedaan	bij	de	semioverheid	kwam	
hierbij	 goed	 van	 pas.	 Hij	 sprak	 de	 taal	 van	 de	 mensen	 aan	 tafel	 en	 voelde	 de	
ambtelijke	processen	aan.	City-	en	regiomarketing	begint	immers	vaak	vanuit	
een	 gemeentelijke	 of	 provinciale	 organisatie.	 Procesorganisatie	 en	 -communi-
catie	 werd	 dus	 naast	 het	 ontwikkelen	 van	 onderscheidende	 en	 creatieve	
marketingcommunicatie	een	sterk	punt	van	Open.	Naarmate	we	meer	trajecten	
draaiden,	merkten	we	dat	steeds	dezelfde	elementen	een	rol	speelden.	Ondanks	
dat	 ieder	 traject	 maatwerk	 was,	 waren	 een	 aantal	 factoren	 als	 constante	 te	
duiden.	 We	 noemden	 dat	 succesfactoren.	 Niet	 zozeer	 omdat	 ze	 per	 definitie	
succes	zouden	brengen	als	je	ze	zou	meenemen	in	het	traject,	maar	meer	vanuit	
de	ervaring	dat	als	we	er	niets	mee	deden,	het	traject	toch	minder	voorspoedig	
verliep.	

Vier	aspecten	vormden	de	kern	van	onze	regio-	en	citymarketingbenadering	en	
droegen	bij	aan	stuk	voor	stuk	succesvolle	campagnes.	Toevallig	beginnen	alle	
vier	factoren	met	een	C:	Commitment,	Concept,	Consistentie	en	Continuïteit.	
Deze	vier	C’s	volgen	we	inmiddels	trouw	in	onze	aanpak.

Commitment	is	nodig	om	alle	stakeholders	bij	elkaar	te	brengen	en	te	houden;	
een	gezamenlijk	opgestelde	positionering	met	duidelijke,	gezamenlijk	gekozen	
communicatieproposities	 helpt	 hier	 erg	 bij.	 Maar	 ook	 als	 bureau	 ’s	 avonds	
enthousiast	 het	 verhaal	 vertellen	 voor	 een	 gemeenteraad	 of	 een	 groep	
geïnteresseerde	ondernemers	is	onderdeel	van	het	proces;	city-	of	regiomarketing	
is	en	blijft	nu	eenmaal	zendingswerk.
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Dwaande. Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. Noordoost Fryslân is de 

plek waar het kan. Hier droomt u heerlijk weg of waant u zich al wadlopend in een 

compleet andere wereld. Bijvoorbeeld die van schelpenvisser Feye Willems Engelsman 

die in 1708 vastliep op de later naar hem vernoemde Engelsmanplaat. Er worden 

tegenwoordig veel wadlooptochten georganiseerd die langs die plek komen, zodat u 

ook daar kunt genieten van de overweldigende natuur en de rijke flora en fauna. En als  

u dan uw fantasie gebruikt, kunt u het schip van Feye nog zien stranden. Dat is dwaande.

Kijk voor alle 
fiets-, wadloop- en 
wandelroutes op  dwaande.nl 

Sabine zat net vast in de modder. Met twee man los 
moeten trekken. Snap nu waarom ‘t hier Moddergat heet.
http://lyt.sr/zfbmu
about 2 hours ago via TweetDeck

Dwaande. Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. Noordoost Fryslân is 

de plek waar het kan. Hier droomt u heerlijk weg of waant u zich tijdens het vogelspotten 

in een compleet andere wereld. Bijvoorbeeld in Nationaal Park Lauwersmeer. In 1969 

werd er uit angst voor overstromingen een dam gebouwd en veranderde de Lauwerszee 

in het Lauwersmeer. De garnalenvissers van Zoutkamp maakten plaats voor schitterende 

natuur en prachtige vogels. Als u uitkijkt over het gebied en uw fantasie gebruikt,  

dan kunt u de garnalenkotters nog over het meer zien varen. Dat is dwaande.

Kijk voor alle 
fiets-, wadloop- en 
wandelroutes op dwaande.nl 

Vandaag lepelaars gezien bij het Lauwersmeer! 
Bianca zag zelfs een zeearend. Morgen kanoën 
in Earnewâld. Heerlijk.
http://lyt.sr/qgd4v
from Lauwersmeer, Friesland
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Het	communicatieconcept	is	de	spil	waar	alles	om	draait;	na	iedere	presentatie	
van	het	creatieve	campagneconcept	is	dit	ook	het	moment	dat	alle	betrokkenen	
enthousiast	 worden	 en	 dat	 het	 traject	 echt	 gaat	 leven.	 De	 vaak	 jarenlang	 op	
papier	 gevoerde	 discussie	 en	 invulling	 van	 citymarketing	 krijgt	 dan	 ineens	
letterlijk	 een	 gezicht.	 Een	 mooi	 moment	 vaak,	 dat	 ook	 voor	 onderlinge	
verbondenheid	van	de	belangengroepen	zorgt.

Vervolgens	is	het	zaak	om	alle	betrokkenen	als	een	soort	ambassadeur	aan	de	
campagne	te	verbinden.	Dit	kan	door	consistentie:	in	de	vorm	van	een	eenduidige	
boodschap	 die	 iedereen	 verder	 moet	 kunnen	 vertellen.	 Bovendien,	 een	
boodschap	in	een	consistente	vormgeving	die	gemakkelijk	door	derden	is	over	
te	nemen	in	hun	eigen	marketingcommunicatie.	Zo	gaat	de	bekende	olievlek	
het	snelst	werken.

Tot	slot	is	het	zaak	dat	city-	en	regiomarketing	niet	blijft	hangen	bij	of	binnen	
een	 overheidsinstelling,	 maar	 dat	 de	 campagne	 –	 en	 de	 city-	 en	 regio-
marketingactiviteiten	 –	 ook	 veilig	 worden	 gesteld	 voor	 de	 komende	 jaren.	
Kortom,	 continuïteit.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 door	 een	 aparte,	 zelfstandige	
marketingstichting	 op	 te	 richten,	 met	 een	 eigen	 budget	 en	 de	 verant	woorde-
lijkheid	daarvoor.

-	 Theorie	en	praktijk:	samenwerking
Op	een	van	de	avonden	over	citymarketing	in	Hoogeveen	kwamen	we	aan	de	
praat	met	Gert-Jan	Hospers:	prof.dr.	in	de	citymarketing	en	(dus)	een	goeroe	op	
dit	 gebied.	 Gert-Jan	 moest	 na	 zijn	 lezing	 later	 op	 de	 avond	 nog	 een	 praatje	
houden	in	Groningen.	Hij	vroeg	of	hij	mee	kon	rijden.	Vanzelfsprekend.	In	de	
auto	terug	ontspon	zich	een	geanimeerd	gesprek	over	ons	beider	specialisme.	
Bevindingen	uit	de	wetenschap	werden	al	snel	getoetst	aan	de	ervaringen	uit	de	
praktijk.	 Het	 bleek	 dat	 Gert-Jan	 ook	 werkte	 met	 vaste	 factoren	 in	 het	
citymarketingtraject	en	wel	met	de	vijf	B’s.	Het	gaat	hierbij	om	de	doelgroepen	
die	 van	 belang	 zijn	 voor	 een	 city-	 of	 regiomarketeer:	 Bewoners,	 Bedrijven,	
Bezoekers,	Bollebozen	en	Bestuurders.

Zijn	 verhaal	 sloot	 naadloos	 aan	 bij	 dat	 van	 ons	 en	 het	 idee	 van	 gezamenlijk	
optrekken	 was	 geboren.	 De	 titel	 was	 er	 ook	 al:	 het	 ABC	 van	 regiomarketing.	
Want	 ook	 de	 eerste	 fase	 van	 dit	 soort	 trajecten	 viel	 te	 vangen	 in	 een	 aantal	
kernbegrippen	en	dan	met	een	beginletter	A.	Er	was	altijd	een	directe	Aanleiding	
voor	het	opstarten	van	een	city-	of	regiomarketingtraject,	vaak	in	de	vorm	van	
een	nieuw	collegeprogramma	of	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	regio.	Dan	is	het	
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zaak	om	het	op	de	politieke	Agenda	te	krijgen	en	er	ook	een	projectbudget	voor	
vrij	te	maken.	Tot	slot	moet	er	binnen	de	organisatie	Actie	worden	ondernomen	
en	moet	er	een	ambtelijke	projectgroep	komen	die	het	project	voorbereidt	en	in	
de	 steigers	 zet	 alvorens	 met	 externe	 partijen	 te	 gaan	 praten	 over	 de	 verdere	
ontwikkeling.

-	 Innoveren
De	afgelopen	jaren	probeerden	we	het	gebied	van	regio-	en	citymarketing	ook	
inhoudelijk	te	vernieuwen	en	te	innoveren.	Samen	met	een	makelaar	–	en	Open-
klant	van	het	eerste	uur	–	bedachten	we	voor	Drenthe	het	concept	‘Proefwonen’:	
mensen	uit	het	hele	land	kunnen	een	weekend	wonen	in	te	koop	staande	huizen	
om	 zo	 de	 provincie	 te	 leren	 kennen	 en	 het	 wonen	 er	 te	 ervaren.	 Marketing	
Drenthe	was	enthousiast	en	het	werd	een	doorslaand	succes	dat	in	de	jaren	erna	
uitgerold	 werd	 tot	 de	 concepten	 ‘Proefleven’,	 ‘Proefondernemen’	 en	 zelfs	
‘Proefkamperen’.	 Het	 project	 Proefwonen	 in	 Drenthe	 werd	 zelfs	 genomineerd	
voor	de	landelijke	Citymarketing	Innovation	Award.
In	Noordoost	Fryslân	gaven	we	het	begrip	 ‘storytelling’	een	nieuwe	invulling.	
Deze	 regio	 heeft	 de	 meeste	 verhalen	 van	 Nederland	 en	 vroeger	 werden	 deze	
verhalen	 van	 mond	 tot	 mond	 of	 op	 schrift	 doorgegeven	 aan	 anderen.	
Tegenwoordig	zijn	er	andere	middelen	en	media	beschikbaar.	In	de	campagne	
zetten	we	de	social	media	centraal	en	zien	we	doelgroepers	in	beeld	die	elk	hun	
eigen	verhaal	en	tips	van	de	regio	twitteren,	bloggen	of	via	Flickr	of	YouTube	
communiceren.	Via	een	interactieve	site	komt	zo	de	olievlekwerking	op	gang	en	
raakt	een	steeds	bredere	groep	mensen	geïnteresseerd	in	de	regio.
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De open organisatie…
…	heeft	zelfs	een	open	houding	ten	opzichte	van	de	concurrentie
…		blijft	 op	 zoek	 naar	 de	 mogelijkheden	 om	 nog	 opener	 te	 opereren	 om	 haar	

concurrentiepositie	te	verstevigen	of	uit	te	bouwen
…	beseft	dat	er	ook	bestaansrecht	is	voor	relatief	gesloten	concurrenten
…	staat	altijd	open	voor	vernieuwing	en	verandering!
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Verleden heb je, toekomst moet je maken.

Marc Andries, schrijver
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9. 
Open over de toekomst

9.1 Even terugkijken
In	de	afgelopen	tien	jaar	hebben	we	vanuit	ons	ideaal	én	idee	een	goedlopend	
bedrijf	opgebouwd.	We	hebben	de	bekende	stadia	uit	de	ontwikkeling	van	een	
bedrijf	 doorlopen:	 van	 pionieren,	 via	 een	 fase	 van	 groei,	 naar	 volwassenheid.	
Een	 proces	 dat	 met	 vallen	 en	 opstaan	 verliep.	 Onze	 bureaufilosofie	 en	
ondernemingsdoelstelling	 hebben	 altijd	 houvast	 geboden,	 maar	 ondernemen	
moesten	 we	 leren.	 We	 wisten	 wat	 we	 wilden,	 maar	 via	 ‘learning	 by	 doing’	
moesten	we	uitvinden	of	het	ook	kon.
We	zeggen	wel	eens	tegen	elkaar	dat	we	voorzichtige	ondernemers	zijn.	Dat	zit	
kennelijk	 in	 onze	 karakters.	 We	 hebben	 weinig	 risico	 genomen,	 zeker	 in	 het	
begin.	Dat	heeft	er	enerzijds	toe	geleid	dat	we	nooit	in	de	financiële	problemen	
zijn	 gekomen.	 We	 kozen	 altijd	 de	 optie	 ‘minder	 gevaar’	 boven	 ‘meer	 geld’.	
Anderzijds	betekende	het	dat	we	soms	te	laat	nieuwe	mensen	aannamen,	want	
dat	 vonden	 we	 toch	 een	 aardig	 risicovolle	 investering.	 Daardoor	 is	 het	 in	
sommige	fasen	van	Open	te	lang	te	druk	geweest	met	alle	nadelen	van	dien	voor	
de	 organisatie,	 werkdruk	 en	 dus	 kwaliteit.	 Inmiddels	 zijn	 we	 op	 dat	 gebied	
minder	 bleu	 geworden.	 Door	 onze	 voorzichtige	 houding	 hebben	 we	 echter	
nooit	mensen	hoeven	ontslaan	vanwege	mindere	financiële	resultaten	en	dat	is	
ook	wat	waard.

9.2 De situatie nu: sommige plafonds bereikt
Inmiddels	 hebben	 we	 onze	 maximaal	 gewenste	 omvang	 bereikt	 qua	
personeelsgrootte.	Daarmee	zitten	we	bij	het	huidige	organisatiemodel	ook	aan	
het	plafond	van	de	omzet.	Financiële	groei	is	alleen	nog	mogelijk	door	de	marge	
te	 verhogen:	 efficiënter	 werken,	 meer	 uren	 opvoeren	 in	 de	 offerte	 of	 de	
uurtarieven	verhogen.	Alledrie	maatregelen	die	niet	echt	bij	Open	passen.	Als	
alles	 super	 efficiënt	 verloopt,	 en	 alle	 uren	 dichtgetimmerd	 zijn,	 komen	 de	
vrijheid	en	zelfstandigheid	die	nu	in	onze	werkprocessen	zitten	in	de	knel.	Die	
zijn	belangrijk	voor	een	plezierige	werksfeer.	En	zorgen	voor	situaties	waarin	
mensen	nog	met	elkaar	meekijken	en	meedenken,	of	iets	extra’s	doen,	zonder	
alleen	maar	bezig	te	zijn	met	de	planning	en	offertes.
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Wat	 betreft	 de	 uren:	 onze	 transparantie	 zorgt	 ervoor	 dat	 we	 niet	 zomaar	
‘spookuren’	kunnen	opvoeren;	elke	 fase	wordt	door	ons	uiterst	gespecificeerd	
begroot.	Bovendien	willen	we	zo	helemaal	niet	werken.	En	onze	uurtarieven?	
Die	worden	natuurlijk	wel	eens	aangepast	aan	de	inflatie,	maar	ze	zullen	altijd	
marktconform	 blijven.	 Dus	 ook	 daar	 zit	 geen	 significante	 financiële	
margevergroting	in.

Een	 andere	 manier	 om	 financieel	 te	 groeien,	 en	 qua	 bedrijfsgrootte	 toch	
hetzelfde	 te	 blijven,	 is	 het	 uitbesteden	 van	 werk.	 Open	 wordt	 dan	 een	 soort	
aannemer	 die	 het	 werk	 dat	 het	 eigen	 team	 niet	 aankan,	 uitbesteed	 aan	
freelancers.	Maar	dat	betekent	weer	veel	managen,	plannen	en	regelen.	En	dus	
niet	zelf	met	het	 ‘primaire’	proces	van	creativiteit	bezig	zijn.	Kortom,	groeien	
wordt	lastig	de	komende	tien	jaar.	Miljonairs	worden	we	niet	van	Open,	maar	
dat	 hoeft	 ook	 niet.	 Zo	 lang	 plezier	 in	 het	 werk	 nog	 de	 basis	 vormt,	 biedt	 ons	
bureau	genoeg	voldoening.	Ook	in	financieel	opzicht.	Maar	het	betekent	wel	dat	
we	moeten	gaan	wennen	–	en	ons	aanpassen	–	aan	een	nieuwe	situatie.	Het	is	
niet	meer	‘heel	normaal’	dat	onze	omzet	of	brutomarge	dit	jaar	weer	hoger	is	dan	
die	van	vorig	jaar.

9.3 De toekomst: ontwikkelingen
We	mogen	dan	bepaalde	plafonds	hebben	bereikt,	op	andere	gebieden	is	the	sky	
the	 limit!	 Denk	 aan	 creativiteit,	 werkplezier,	 ons	 vakgebied,	 openheid.	 Daar	
kunnen	we	altijd	groeien.	En	daar	zullen	we	ons	altijd	moeten	aanpassen	aan	
externe	 veranderingen,	 met	 name	 de	 zaken	 die	 ons	 bedrijf	 of	 vakgebied	 sterk	
beïnvloeden.	En	die	zijn	er	volop.

9.3.1	Conjunctuur
Elke	onderneming	heeft	natuurlijk	te	maken	met	de	economische	conjunctuur.	
Begonnen	in	een	zware	recessie	na	de	aanslagen	van	11	september	2001,	heeft	
Open	 al	 heel	 wat	 economische	 dips	 meegemaakt.	 In	 2008	 de	 bankencrisis,	 in	
2011	 weer	 de	 euro;	 we	 zijn	 er	 wel	 aan	 gewend.	 Ons	 ‘voorzichtige’	
ondernemerschap	 en	 de	 geleverde	 kwaliteit	 zorgt	 ervoor	 dat	 Open	 over	 het	
algemeen	recessieproof	was	en	zal	blijven.	Wij	zullen	nooit	risicovol	investeren	
in	mogelijk	succes	 in	de	toekomst	of	 te	afhankelijk	worden	van	een	bepaalde	
klant.	 Maar	 voor	 de	 markt,	 voor	 de	 adverteerders,	 betekenen	 deze	 mindere	
economische	tijden	wel	een	doorzettende	trend	richting	‘return	on	investment’,	
een	groeiend	financieel	bewustzijn	als	het	gaat	om	de	inzet	van	communicatie-
budgetten.	Langlopende	en	moeilijk	te	meten	imagocampagnes	zijn	vervangen	
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door	kortlopende	campagnes	vol	actiematige	elementen	via	vele	media.	Waarbij	
men	zoveel	mogelijk	tracht	het	effect	te	meten.	En	dat	vergt	een	andere	manier	
van	 denken,	 andere	 creativiteit	 ook.	 Minder	 op	 zoek	 naar	 een	 ‘prachtig	 beeld	
voor	 een	 paginagrote	 advertentie’,	 maar	 meer	 op	 zoek	 naar	 een	 ‘coole	 viral’	
bijvoorbeeld.	 Minder	 ploeteren	 op	 een	 serie	 van	 drie	 poëtisch	 verantwoorde	
headlines,	 maar	 meer	 nadenken	 over	 een	 opvallende	 actie	 die	 niet	 veel	 kost	
maar	wel	veel	publiciteit	of	respons	oplevert.

9.3.2	Internet
Bewapend	met	smartphones,	tablets	en	laptops	heeft	de	mensheid	de	afgelopen	
tien	jaar	het	internet	en	de	sociale	media	omarmd.	Het	heeft	gezorgd	voor	andere	
omgangsvormen.	 En	 voor	 andere	 manieren	 van	 informatie	 halen	 en	 brengen	
door	 zowel	 consument	 als	 bedrijf.	 Het	 zijn	 nieuwe	 mediakanalen	 waar	
adverteerders	 niet	 zoveel	 invloed	 op	 hebben	 als	 op	 de	 oude.	 Op	 televisie,	 de	
radio,	 in	 de	 krant	 en	 via	 de	 brievenbus	 kon	 en	 kan	 de	 adverteerder	 zich	 nog	
‘inkopen’	 en	 zich	 ongevraagd	 presenteren	 aan	 kijker,	 luisteraar	 en	 lezer.	 Op	
internet	is	de	consument	aan	de	macht.	Ongewenste	reclame	wordt	razendsnel	
weggeklikt.	De	kansen	die	internet	biedt	voor	bedrijven	om	in	gesprek	te	gaan	
met	 doelgroepen,	 worden	 maar	 mondjesmaat	 benut.	 De	 meeste	 bedrijven	
blijven	zich	toch	gedragen	–	geconditioneerd	als	ze	zijn	–	als	zenders	van	hun	
boodschap;	interactie	met	de	afnemers	is	meestal	ver	te	zoeken.
Op	de	sociale	media	bestaat	er	bij	heel	veel	gebruikers	een	gezonde	allergie	tegen	
bedrijven.	 Mensen	 willen	 in	 die	 omgeving	 niet	 lastiggevallen	 worden	 door	
commerciële	 boodschappen.	 Bedrijfsaccounts	 op	 Twitter	 krijgen	 nauwelijks	
volgers.	 Privépersonen	 die	 teveel	 reclame	 maken	 voor	 hun	 bedrijf	 worden	
massaal	ontvolgd.	

Deze	ontwikkelingen	hebben	ons	vak	flink	veranderd.	Een	voorbeeldje.	Enkele	
jaren	 geleden	 verdienden	 bureaus	 en	 kranten	 goed	 aan	 de	 vele	
personeelsadvertenties.	Met	name	de	zaterdagkranten	stonden	er	vol	mee.	Het	
waren	 vaak	 grote	 advertenties	 met	 veel	 informatie	 erin	 over	 functie-eisen,	 de	
werkzaamheden,	de	organisatie,	et	cetera.	Inmiddels	zijn	die	advertenties	veel	
kleiner	 geworden	 en	 wordt	 er	 dus	 minder	 aan	 verdiend	 door	 bureau	 en	
krantenuitgever.	De	informatie	staat	namelijk	allemaal	op	de	internetsite	van	
de	 werkgever.	 Als	 er	 überhaupt	 nog	 wel	 een	 personeelsadvertentie	 geplaatst	
wordt,	want	voordat	je	daar	je	geld	aan	uitgeeft,	gooi	je	als	directeur	of	manager	
de	vacature	eerste	even	op	je	LinkedIn	en	Twitter.
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Maar	de	sociale	media	bieden	ook	enorme	kansen	voor	bedrijven	en	organisaties.	
Als	iemand	vroeger	enthousiast	was	over	een	product	of	dienst,	bleef	de	mond-
tot-mondreclame	beperkt	tot	hooguit	enkele	tientallen	mensen	in	zijn	directe	
omgeving.	Nu	kunnen	dat	er	via	een	enorm	sneeuwbaleffect	van	retweets	en	het	
delen	van	posts	op	Facebook	of	Hyves	in	een	heel	korte	tijd	duizenden	of	zelfs	
miljoenen	 worden!	 Maar	 dan	 moet	 het	 wel	 echt	 opvallen,	 baanbrekend	 zijn,	
briljant	 of	 enorm	 nuttig.	 Kortom,	 onderscheidend	 vermogen	 en	 creativiteit	
worden	steeds	belangrijker.	

Het	 mag	 duidelijk	 zijn,	 hoewel	 internet	 en	 social	 media	 kansen	 bieden	 voor	
bedrijven	 en	 communicatiebureaus,	 is	 het	 ten	 koste	 gegaan	 van	 de	 meer	
traditionele	middelen	en	media.	En	vergt	het	dus	een	andere	manier	van	denken	
en	ook	bedenken.	Communicatie	wordt	door	het	massale	gebruik	van	de	sociale	
media	steeds	minder	‘be	good	and	tell	it’	maar	steeds	meer	‘be	good	and	let	it	be	
told’.

9.3.3	Openheid
Een	 ontwikkeling	 dichter	 bij	 huis,	 is	 die	 van	 de	 openheid.	 Nog	 steeds	 een	
belangrijk	maatschappelijk,	wereldwijd	thema,	maar	 inmiddels	minder	uniek	
in	de	Noordelijke	communicatiewereld	dan	tien	jaar	geleden.	Enkele	traditionele	
bureaus	pasten	hun	werkwijze	aan,	maar	vooral	nieuwe,	jonge	bureaus	werken	
op	een	vergelijkbare	wijze	als	wij.	Nou	hebben	we	nog	een	voorsprong,	vanwege	
onze	 naam	 en	 omdat	 we	 al	 tien	 jaar	 ervaring	 hebben	 met	 dit	 open	
organisatiemodel,	maar	we	moeten	op	onze	hoede	blijven.	We	zijn	niet	meer	dat	
jonge,	nieuwe	bureau	dat	het	anders	deed	en	waar	iedereen	nieuwsgierig	naar	
was.	 We	 zullen	 dan	 ook	 altijd	 moeten	 blijven	 zoeken	 naar	 manieren	 om	
openheid	toe	te	passen	op	een	nieuw	terrein,	of	 te	vergroten	op	een	bestaand	
terrein,	binnen	de	organisatie.

Tot	 zover	 enkele	 ontwikkelingen	 die	 van	 Open	 de	 komende	 jaren	 aandacht,	
inventiviteit	en	actie	vragen.	We	hanteren	voor	ons	toekomstbeleid	vier	pijlers	
die	we	in	de	volgende	paragraaf	kort	zullen	bespreken.

9.4 De aandachtsgebieden
Enkele	 interne	 brainstorms	 en	 sessies	 met	 een	 extern	 adviseur	 –	 een	 goede	
bekende	 van	 het	 bureau	 –	 hebben	 een	 strategie	 opgeleverd	 voor	 de	 komende	
tien	jaar.	Open	zal	zich	in	die	periode	richten	op	de	volgende	vier	doelstellingen.
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-	 Groei	in	kwaliteit
Meer	 nog	 dan	 in	 het	 afgelopen	 decennium,	 zullen	 we	 de	 komende	 tien	 jaar	
groeien	in	kwaliteit	en	niet	zozeer	in	kwantiteit.	Met	een	personeelsbezetting	
van	negen	à	tien	mensen	zijn	alle	essentiële	functies	voor	een	optimaal	creatief	
proces	goed	bezet.	En	houden	we	de	zo	belangrijke	open	werkcultuur	optimaal	
in	stand	door	korte	lijnen	en	betrokkenheid.	Alle	aandacht	dus	voor	de	kwaliteit	
en	de	ontwikkeling	van	de	mensen	en	de	kwaliteit	van	de	creatieve	output	van	
het	bureau.	En	we	weten	inmiddels	dat	de	beste	uitkomst	in	de	toekomst	wordt	
veroorzaakt	 door	 het	 proces	 van	 vandaag.	 Daar	 liggen	 altijd	 kansen	 voor	
verbetering,	 die	 ook	 vooral	 zichtbaar	 gemaakt	 moeten	 worden	 door	 de	
deelnemers	aan	dat	proces:	het	personeel	dus.	Aan	het	management	de	taak	om	
deze	informatie	uit	het	team	te	krijgen.

Groei	in	kwaliteit	betekent	ook:	altijd	op	zoek	naar	de	beste	creatieve	mensen	
van	het	Noorden.	Natuurlijk	om	mee	samen	te	werken	maar	ook	om	in	dienst	te	
hebben,	 wellicht	 wel	 als	 opvolgers	 van	 de	 oprichters	 van	 weleer.	 Want	 de	
houdbaarheidsdatum	van	een	creatief	is	minder	lang	als	die	van	een	boekhouder.	
Mannen	van	in	de	zestig	aan	tafel	met	meiden	van	eind	twintig	om	te	praten	
over	 een	 nieuwe	 campagne	 voor	 een	 trendy	 drankje	 of	 een	 Hogeschool,	 dat	
werkt	niet.	Net	als	in	de	sport	moet	je	ook	in	de	reclame	op	tijd	afscheid	nemen.	
Voor	je	het	weet	wordt	het	toch	een	beetje	zielig	is	onze	mening.

-	 Nadruk	op	openheid
Openheid	blijft	de	meetlat	voor	de	verdere	organisatieontwikkeling	waarbij	we	
volledige	transparantie	nastreven,	zowel	intern	met	de	medewerkers	onderling	
als	 tussen	 klant	 en	 bureau.	 Kan	 het	 nog	 opener?	 De	 digitale	 ontwikkelingen	
bieden	 hiervoor	 kansen.	 Zo	 spelen	 we	 met	 de	 gedachte	 om	 opdrachtgevers	
dagelijks	 via	 een	 nieuwe	 website	 mee	 te	 laten	 kijken	 in	 het	 creatieve	 proces,	
zodat	 ze	 op	 elk	 door	 hen	 gewenst	 moment	 kunnen	 zien	 hoe	 ver	 het	 met	 de	
campagne-ideeën	is	of	met	het	ontwerp	van	een	logo.	Ook	iets	soortgelijks	met	
betrekking	tot	de	uren	is	goed	denkbaar.	Ons	administratieve	systeem	–	waarin	
onder	 andere	 ook	 de	 uren	 worden	 geboekt	 –	 is	 in	 principe	 voor	 derden	 te	
ontsluiten.	 Dus	 waarom	 niet	 klanten	 een	 inlogcode	 geven	 om	 ook	 het	
urenverloop	te	volgen?	Al	dit	soort	vormen	van	transparantie,	waarbij	de	klant	
optimaal	inzicht	in	het	proces	krijgt,	dragen	niet	alleen	bij	aan	wederzijds	begrip	
maar	zorgen	er	ook	voor	dat	de	klant	zich	één	voelt	met	het	bureau	en	vice	versa.	
En	in	de	optiek	van	Open	is	de	klant	natuurlijk	ook	een	belangrijk	onderdeel	van	
het	creatief	proces	en	werken	we	al	vaak	op	basis	van	co-creatie.	
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-	 Creativiteit	is	core	business
Creativiteit	moet	in	alle	gelederen	van	de	organisatie	zitten	en	moet	net	als	in	
het	verleden	gestimuleerd	worden.	Een	omgeving	waarin	mensen	zich	vrij	en	
veilig	 voelen	 om	 creatief	 mee	 te	 denken	 en	 waarbij	 iedereen	 met	 optimaal	
plezier	naar	zijn	werk	gaat,	is	daarbij	van	groot	belang.	De	grootste	bedreiging	
voor	de	creativiteit	is	de	‘waan	van	de	dag’	hebben	we	de	afgelopen	tien	jaar	wel	
geleerd.	Mensen	die	het	te	druk	hebben,	hebben	geen	tijd	en	rust	meer	om	na	te	
denken	en	creatief	te	zijn.	Een	goede	planning	en	bewaking	van	de	drukte	zijn	
daarbij	essentieel.

-	 Effectiviteit	als	voorwaarde
Hoewel	creativiteit	onze	kernactiviteit	is,	is	het	natuurlijk	geen	doel	maar	een	
middel.	 Door	 onze	 creativiteit	 moeten	 klanten	 bepaalde	 resultaten	 halen.	 Bij	
alles	 wat	 we	 doen,	 en	 bij	 alles	 wat	 we	 hebben	 opgeleverd,	 moeten	 we	 die	
meerwaarde	kunnen	duiden.	Afhankelijk	van	de	klant	of	het	product	is	dat	de	
ene	keer	een	omzetverhoging,	de	andere	keer	een	omslag	in	denken.	Dit	zullen	
we	keer	op	keer	van	tevoren	(beoogd	effect)	en	na	uitvoering	van	een	campagne	
(bewezen	effect),	moeten	benadrukken.	Natuurlijk	is	lang	niet	elke	inspanning	
te	meten,	maar	waar	dat	mogelijk	is	moeten	we	dat	doen.

Bovenstaande	uitgangspunten	leveren	de	volgende	conclusie	op,	te	beschouwen	
als	een	geloofsbrief	van	Open	voor	de	toekomst:

Transparantie in werkprocessen leidt tot creatief hoogstaand werk, de succesfactor voor 
effectiviteit
	
Dit	 stellen	 we	 met	 een	 krachtig	 appèl	 op	 onze	 opdrachtgevers,	 leveranciers,	
medewerkers	en	onszelf:	BE	OPEN!	





Werkplezier	 boven	 winst.	 Openheid	 boven	 bedrijfsgrootte.	 Klanten	 die	 mee-
denken	 met	 de	 creatieven	 van	 het	 bureau.	 Directie	 en	 personeel	 werkzaam		
in	 één	 ruimte.	 Een	 ondernemingsplan	 vol	 onconventionele	 uitgangspunten.		
In	De open organisatie	wordt	de	lezer	meegenomen	naar	de	eerste	tien	jaar	van	
Open	communicatiebureau.	Vanaf	de	oprichting	in	2002	brak	het	bureau	met	
vastgeroeste	 tradities	 in	 het	 reclame-	 en	 communicatievak.	 Het	 nam	 geen	
genoegen	 met	 de	 geslotenheid	 in	 alle	 geledingen	 van	 het	 bedrijfsleven.	 De	
oprichters	geloofden	dat	het	anders	kon.	En	wilden	dat	bewijzen.

De open organisatie	 laat	 zien	 hoe	 Open	 de	 openheid	 verankerde	 in	 het	
ondernemingsplan,	 het	 management,	 in	 huisvesting,	 het	 personeelsbeleid,	 de	
dagelijkse	 omgang	 met	 klanten	 en	 nog	 veel	 meer.	 Het	 boek	 laat	 zien	 wat	 de	
voordelen	zijn	van	een	open	bedrijfscultuur,	maar	ook	welke	consequenties	dit	
heeft.	 Het	 toont	 dat	 écht	 werkplezier	 voor	 alle	 werknemers	 heel	 wat	 meer	
investering	 vraagt	 dan	 een	 vrijdagmiddagborrel,	 een	 jaarlijks	 zeildagje	 en	 een	
dertiende	maand.	Een	boek	over	succes	en	valkuilen.	Nuttig	voor	ondernemers	
die	hun	organisatie	transparanter	willen	maken.	Maar	ook	voor	werknemers	en	
studenten	 die	 meer	 openheid	 in	 hun	 werkomgeving	 willen.	 Het	 is	 prettig	
leesbaar;	 een	 kruising	 tussen	 een	 inspirerend	 management-	 en	 spannend	
jongens	boek.	En	dat	is	eigenlijk	ook	wel	logisch,	want	het	is	geschreven	door	de	
oprichters	zelf.


