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Toch was het afgelopen jaar er ook één om nooit te 
vergeten vanwege een flinke tegenslag. Zoals velen 
wel weten is in mei jongstleden het pand waarin wij 
ons kantoor hadden door brand verwoest. Daar sta 
je dan, in de miezerregen op straat, te kijken hoe de 
vlammen om zich heen grijpen en naar onze etage 
optrekken. Gelukkig hebben wij deze tegenslag 
overwonnen en konden wij - doordat ons werk in  
de cloud staat en we heel gastvrij onderdak kregen 
bij Flexwerken Vlaardingen - bijna geruisloos  
doorwerken. Zeker nadat we in september een  
fantastisch nieuw kantoor hebben gevonden.

Zo hebben we in één jaar hoogtepunten en een 
dieptepunt beleefd, en eindigen we het jaar met 
een nieuw hoogtepunt, ons magazine Discover. 
Hiermee geven we jullie een inkijkje in ons werk en 
de projecten die wij uitvoeren. We hopen dat deze 
projecten inspirerend zijn. Mocht je zelf ook een 
bijzonder communicatieproject in gedachte hebben, 
kom dan eens langs in ons nieuwe kantoorpand en 
laten we samen kijken hoe we die kunnen realiseren.

Wij wensen jullie veel inspiratie en leesplezier.

Michel van Velzen
Jacob Ophof
Rob van Mil

Het woord
      VOORAF

Het afgelopen jaar was er eentje met 
veel hoogtepunten en mooie projecten. 
Stuk voor stuk bijzondere momenten 
waarop wij met trots terugkijken. En 
dat willen we graag met jullie delen. 
Vandaar dat wij een keuze hebben 
gemaakt uit de diverse opdrachten en 
opdrachtgevers. Een uitwerking van 
deze projecten presenteren we in dit 
prachtige magazine.

Neem een kijkje in de wereld van 
The MindOffice & Stijlmeesters. 
Enjoy Discover!
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Onze medewerkers zijn onmisbaar bij onze projecten  
en dus ook bij de realisatie van dit magazine.

Darrell Dwayne van den Bos
Full-stack developer

Nicole Carlier
Redacteur en social media specialist

Iris de Goede
Virtual assistent

Leo Hoekstra
Vakbladjournalist en redacteur

Ian Kars 
Front-end developer

Esmée Keldermans 
Project- en contentmanager

Keith Meijer 
Designer UX/UI

Rob van Mil
Eigenaar en redactiespecialist

Jacob Ophof
Eigenaar en grafisch ontwerper

Cheyenne Ouwersloot
Designer UX/UI

Dimar van Overdijk
Lead developer

Jonathan Sam
Projectmanager

André Snoei
Partner in visual design

Fleur Snoeij
Content creator

Michel van Velzen
Eigenaar, art director

Donny de Vries
Partner in animaties

Jesse de Vries 
Front-end developer

Chanouk Wagner
Designer UX/UI

Martijn Weerheijm 
Developer

Astrid Zoumpoulis-Verbraeken  
Vakbladjournalist en copywriter
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www.stijlmeesters.nl

Ontdek
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LUDENS KINDEROPVANG

Om aan die vraag te kunnen voldoen, hebben The 
MindOffice en Stijlmeesters een zelf ontwikkeld 
format voor de publicatie van digitale magazines 
ingezet. Dit publicatieplatform is er speciaal op 
gericht om, op een interactieve wijze, content in 
digitale vorm te publiceren.

Vlot lopend proces
Speciaal voor de digitalisering van het jaarverslag 
bewerkten de developers van The MindOffice het 
bestaande digitale template van het platform. Hier-
door kreeg deze de vorm waarin we het jaarverslag 
van Ludens perfect konden gieten. Stijlmeesters 
ging aan de slag met interviews en kon zo de  

Het kinderopvangbedrijf Ludens in Utrecht 
zocht een nieuwe en moderne vorm voor hun 
jaarverslag. Na een succesvolle pitch mochten 
de bondgenoten Stijlmeesters en The MindOffice 
het jaarverslag van Ludens in een nieuwe vorm 
gieten. Ludens Kinderopvang zocht naar een 
jaaroverzicht dat niet alleen aantrekkelijk en 
zeer toegankelijk zou zijn, maar het moest ook 
een eigentijdse, digitale vorm krijgen.

content voor het jaarverslag, passend bij de wensen 
van Ludens, samenstellen. De designers creëerden 
op basis van de huisstijl van Ludens, de templates 
voor het digitale jaarverslag.

Klaar voor publicatie
In combinatie met de foto’s die de fotograaf van 
Ludens aanleverde, ontstond de definitieve content. 
De tekst en foto’s plaatsten wij in de verschillende 
templates waarna het jaaroverzicht klaar was voor 
publicatie. Door de animaties, foto’s, infographics en 
aansprekende interviews ontstond er een bijzonder 
toegankelijk jaarbeeld. 

INTERACTIEVE  
       PUBLICATIES
   op maat

Met het interactieve publicatie-
platform creëren Stijlmeesters  
en The MindOffice digitale en 
interactieve publicaties op maat. 
Doordat het publicatieplatform 
een eigen ontwikkeling is, kunnen 
wij de mogelijkheden van dit 
platform zeer flexibel toepassen. 
Waar nodig kunnen we het publi-
catieplatform in vergaande mate 
aan uw gewenste eindresultaat 
aanpassen. Heeft u ook ideeën 
voor een online publicatie, of wilt 
u een bestaande publicatie in een 
modern jasje gieten, neem dan 
eens contact op. Samen kijken we 
graag naar de mogelijkheden.

Bekijk het jaarverslag op Ludens.nl/magazine.

Een jaaroverzicht
         IN DIGITALE,  
INTERACTIEVE VORM

0706 Bondgenoten Magazine



”

De opdrachtgever is voorname- 
lijk in de Noordzee actief, maar is 
tegelijkertijd onderdeel van een 
internationaal offshorebedrijf. 
Daarom moet het personeelsblad 
niet alleen in het Nederlands  
verschijnen, maar had Winter-
shall bij ons ook de vraag neer- 
gelegd om rekening te houden 
met een Engelstalige uitgave.

Nederlands en Engels  
in één bundel
The MindOffice en Stijlmeesters 
bundelden alle creativiteit en 
bedachten een nieuw concept 
waarmee we het personeel en 
de andere stakeholders op de 
hoogte kunnen brengen van  
het reilen en zeilen binnen 
Wintershall. Dit nieuwe, 
fraaie magazine, dat de naam 
‘Platform’ draagt, bevat veel 
beeldmateriaal en heeft plaats 
voor 24 pagina’s aan Neder-
landse artikelen en 24 pagina’s 
Engelstalige artikelen. Begin 
je achter de Nederlandstalige 
omslag van het magazine te 
lezen, dan vind je daar alle 
Nederlandstalige content. 
Draai je het magazine om, dan 
zie je een Engelstalige omslag 
met daarachter de 24 pagina’s 
aan Engelstalige artikelen. 

WINTERSHALL NOORDZEE

   BRENG ONS
       PERSONEELSBLAD

Wintershall Noordzee, een producent van olie en gas, 
houdt haar medewerkers en stakeholders op de hoogte van 
bedrijfsnieuws via een uitgave die vier keer per jaar verschijnt. 
Tot 2018 viel de vierjaarlijkse uitgave in krantvorm bij de 
medewerkers op de mat. Maar die vorm was verouderd en 
Wintershall schreef een pitch uit voor een nieuwe aanpak. 
Met het nieuwe en frisse concept dat we als Bondgenoten 
ontwikkelden, wonnen we de pitch en maken we nu elk 
kwartaal een mooi personeelsmagazine. 

Zeer afwisselend magazine
Het magazine verschijnt elk 
kwartaal en de redactie, vorm-
geving en het drukklaar maken 
zijn een co-productie van The 
MindOffice en Stijlmeesters. 
Eén keer per kwartaal verga-
deren de bondgenoten met 
Wintershall over de invulling van 
de nieuwe Platform. Wintershall 
levert daarbij de onderwerpen 
aan, waarna Stijlmeesters voor 
de redactionele uitwerking 
zorgt. Wij doen research,  
nemen interviews af en schrijven 
de artikelen. Als de teksten 
zijn goedgekeurd en vertaald 
verzorgt The MindOffice de 
vormgeving en de lay-out. Het 
resultaat is dat er elk kwartaal 
een afwisselend magazine vol 
bedrijfsnieuws verschijnt. De 
uiteenlopende nieuwsberichten 
worden afgewisseld met leuke 
interviews. Het vele beeld-
materiaal zorgt ervoor dat het 
magazine fijn leesbaar is.

Het resultaat is dat er elk kwartaal 
een afwisselend magazine vol 
bedrijfsnieuws verschijnt.

naar een hoger niveau
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Zoek je een effectieve aanpak om je dienst of product te visualiseren? 
Schakel dan de ‘Special forces’ in. Het Animatieteam kan op 
creatieve wijze duidelijk maken waar jij als bedrijf voor staat of hoe 
jouw product of dienst werkt. Ons team is specialist op het gebied 
van het helder uitleggen van een complexe boodschap. Vervolgens 
verpakken wij die uitleg in een heldere infographic of animatievideo.

Het Animatieteam is een multidisciplinair team 
bestaande uit een stel vakidioten met gezamenlijk 
zo'n 50 jaar ervaring op het gebied van animeren  
en illustreren. Zij hebben het kantoor van  
The MindOffice als uitvalsbasis en hebben al  
voor de meest uiteenlopende bedrijven en merken 
gewerkt. Samen hebben zij een enorme passie  
om mooie uitingen te maken die de klant helpen  
in hun strijd... We houden ervan ‘when a plan  
comes together!’

Een strak plan
Aan het begin van een opdracht voeren we een 
uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek 
komen wij met een prijs, een planning en een strak 
plan. Wij laten je graag weten wat we voor je gaan 
doen en hoe we tot die resultaatgerichte infographic 
of animatievideo gaan komen.

Huurlingen met drukke agenda
Wil je character design op maat? Of kies je voor 
een opvallend stijltje uit onze bus? Het kan allemaal 
bij het Animatieteam. Als huurlingen hebben we 
een drukke agenda, maar we gaan geen creatieve 
uitdaging uit de weg... Wil je weten wat wij voor  
jou kunnen doen, neem dan contact op. Op onze 
website www.hetanimatieteam.nl vind je alvast  
wat gevaarlijk creatieve voorbeelden op het gebied 
van illustreren en animeren... Zoals je kunt zien;  
wij staan op scherp!

Complexe
    onderwerpen
  HELDER
      UITGELEGD

Meer weten? Bezoek www.hetanimatieteam.nl

Michel van Velzen
ArtdirectorDonny de Vries

Motion Graphic Designer

André Snoei
Concept / Visual Designer
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De uitdaging van dit project was 
om alle werknemers van het 
Franciscus Gasthuis & Vlietland 
te informeren en adequaat 
voor te bereiden op de audit 
van het Nederlands Instituut 
voor Accreditatie in de Zorg 
(NIAZ). Daarbij gaat het om een 
grote groep mensen uit veel 
verschillende beroepsgroepen. 

Creatief geanimeerde 
personages
In samenspraak met de 
communicatieafdeling van 
de zorginstelling besloot The 
MindOffice een informatieve 
animatievideo te realiseren. 
Na een concrete briefing 
stelden we het script voor deze 
animatie samen. Na een akkoord 
ontwikkelden we heldere 
maar tegelijk ook creatief 
geanimeerde personages. 
Hiermee konden we een 
informatieve animatievideo met 
tekst, pictogrammen en een 
voice-over samenstellen.

Mooie vervolgopdrachten
De animatie geeft bijvoorbeeld 
meer informatie over de duur 
van de audit, hoe de auditoren 
te werk gaan en voorbeelden 
van vragen die auditoren kunnen 
stellen. Daarnaast behandelt 
de video ook de verschillende 
zaken waarop de auditoren 
letten en hoe medewerkers 
zich kunnen voorbereiden op 
de audit. Na het Franciscus 
Franciscus benaderden ons ook 
andere ziekenhuizen die, naar 
aanleiding van deze animatie, 
een soortgelijke animatievideo 
wilden hebben.

GOED VOORBEREIDE AUDITS 
door creatieve animaties

‘Hoe kunnen wij onze medewerkers zo 
goed mogelijk voorbereiden op de NIAZ 
Auditweek?’ Met die vraag klopte het 
Franciscus Gasthuis & Vlietland bij The 
MindOffice aan. Het ziekenhuis stond aan 
de vooravond van een auditweek. Ervaren 
medewerkers uit de zorg, die zijn opgeleid  
tot auditoren, bezoeken tijdens zo’n 
auditweek de zorginstelling. Zij beoordelen 
het reilen en zeilen van de organisatie aan  
de hand van een auditrapport.

patiënttracer
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*Deze fictieve advertentie is onderdeel van een campagne in opdracht van de Holy Hoeve verzonnen en gecreëerd door The MindOffice



Deze opdracht begon in 2018 met een pitch voor de ‘rebranding’ 
van het toenmalig Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen, dat 
onderdeel is van de gemeente. The MindOffice en Stijlmeesters 
wonnen de pitch en gaven de organisatie een frisse ‘look’ in 
zowel vormgeving als communicatie. De opdrachtgever was 
zeer tevreden met het nieuwe jasje voor de organisatie. In een 
vervolg op de rebranding vroeg Gemeente Vlaardingen om verdere 
ondersteuning bij het promoten van vrijwilligerswerk in de regio.

VAN REBRANDING
naar volledige uitvoering  
       van campagnes

Ze denken mee, willen 
oplossen in plaats van 
vertragen en maken 
aansprekende uitingen. 
Ik word blij van deze  
club mensen.

CLAUDIA VAN MIDDELKOOP
Communicatieadviseur gemeente Vlaardingen”

Het winnen van de pitch was voor een belangrijk 
deel te danken aan de creatieve invulling. Op basis 
van de activiteiten en de doelstelling van de orga- 
nisatie, stelden The MindOffice en Stijlmeesters 
een nieuwe naam en slagzin voor. Wij doopten de 
organisatie om in KliK Vrijwilligers Vlaardingen en 
gaven hen de slagzin ‘Wij zorgen dat het klikt!’ mee. 
Samen ontwierpen we een frisse huisstijl die past bij 
de nieuwe identiteit van KliK. 

Styling van de vrijwilligersmarkt
In een vervolg, en om het vrijwilligerswerk in  
de regio onder de aandacht te brengen en te 
promoten, hielpen wij bij de verdere promotie. 
Zo organiseerden Klik Vrijwilligers Vlaardingen en 
Servicepunt Vrijwilligers Schiedam een evenement 
dat volledig in het teken staat van vrijwilligerswerk: 
de Vrijwilligersmarkt. Wij verzorgden de vormgeving 
en deels ook de promotie voor dit evenement; 
een event waarop mensen meer te weten kunnen 
komen over vrijwilligerswerk. 

Communiceren via persoonlijke verhalen
In aanloop naar de eerste editie van de Vrijwilligers-
markt stelden wij ook de speciale Vrijwilligerskrant 
samen. Stijlmeesters nam de interviews af en 
schreef alle artikelen voor de krant, waarna The 
MindOffice de vormgeving verzorgde. De per-
soonlijke verhalen en de beweegredenen van alle 
geïnterviewde mensen geven een mooi inkijkje in de 
wereld van vrijwilligerswerk. Verder biedt deze huis-
aan-huis-krant ook extra informatie over het doen en 
vinden van vrijwilligerswerk.
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INSTALLQ

Eind 2018 kreeg Stijlmeesters 
de opdracht om een plan van 
aanpak op te stellen voor de 
lancering van InstallQ, zoals 
de gefuseerde organisatie ging 
heten. In korte tijd ontwikkelden 
wij een huisstijl, pasten wij de 
belangrijkste communicatie- 
middelen aan, zorgden we voor 
een perslancering en bouwden 
we een voorlopige website.  
Met deze middelen kon InstallQ 
zich in januari 2019 aan de markt 
bekend maken.

Overzicht creëren  
      IN EEN ZEE VAN  
  CONTENT

Veilige installaties van goede kwaliteit: met dat 
doel voor ogen, opereert de onafhankelijke stichting 
InstallQ. Hiervoor ontwikkelt en beheert InstallQ 
uiteenlopende kwaliteitsregelingen. Eind 2018 is 
deze stichting ontstaan na de fusie van twee andere 
stichtingen - KvINL en Sterkin - die beiden al vele 
kwaliteitsregelingen voor de installatiesector uit-
voerden. Nadat zij de krachten hadden gebundeld, 
wilde de stichting InstallQ een eigen huisstijl en een 
nieuwe website.

Fase twee van het proces
Na de eerste fase, waarin we  
de nieuwe huisstijl en de belang- 
rijkste communicatiemiddelen 
lanceerden, volgde fase twee 
van dit proces: een volledige 
nieuwe website creëren. Op die 
site moesten we alle informatie 
van de beide fusiepartners laten 
samenkomen, zonder het over-
zicht te verliezen.

Heldere structuur uitdenken
Stijlmeesters en The MindOffice 
ontwierpen samen de structuur 
voor deze nieuwe website.  
Wij hielpen InstallQ bij het  
redigeren, structureren en 
samenvoegen van de enorme 
hoeveelheid content over de 
vele verschillende kwaliteits- 
regelingen. Voor de opdracht-
gever was het essentieel dat alle 
informatie zo compleet mogelijk 
werd overgenomen van de oude 
websites. Belangrijkste was 
het uitdenken van een heldere 
structuur waarin de vele content 
een logische en juiste plek kon 
krijgen. Voorop stond dat de 
bezoeker via een eenvoudige 
en snelle manier de juiste  
nformatie tot zijn of haar  
beschikking krijgt.

Overzicht en inzicht
Het eindresultaat is een nieuwe 
website die vooral overzichtelijk 
is en de bezoekers snel duide- 
lijk maakt waar zij de voor hen 
noodzakelijke informatie kunnen 
vinden. Wij hebben ervoor 
gezorgd dat bezoekers via  
meerdere wegen bij de  
gewenste informatie kunnen 
komen. Alle content van KvINL 
en Sterkin is zo volledig mogelijk 
overgenomen en komt op de 
logische plek tot zijn recht op  
de nieuwe website.

WWW.INSTALLQ.NL

Belangrijkste was het uitdenken 
van een heldere structuur.
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Little Green Bag klopte in eerste 
instantie bij The MindOffice aan voor 
hulp bij de front-end development. 
Toen de aanbieder van designertassen, 
portemonnees en sieraden en andere 
fashionaccessoires ontdekte dat wij 
ook UX- en UI-design aanbieden, vroeg 
ze om ook dit aspect voor de website 
op te pakken. Hiervoor peilden we 
eerst het gedrag van de bezoekers 
van de website met speciale software, 
waarna we op basis van deze informatie 
de vormgeving van de website 
optimaliseerden. De opdrachtgever 
was zo tevreden over het resultaat dat 
ze ons vroegen om ook de front-end 
development en UX- en UI-design te 
verzorgen voor de website van het 
nieuwe merk Mister Miara.

Ondernemersvereniging Industriële Kring 
Vlaardingen (IKV) was vier jaar na de laatste 
aanpassing van de website toe aan een  
nieuwe ‘look and feel’. Die opdracht was 
The MindOffice op het lijf geschreven.  
We brachten het UX- en UI-design naar een 
nieuw niveau en we creëerden IKV Inside;  
een online magazine met het laatste nieuws  
en de meest recente artikelen over IKV.

Little Green Bag

De gemeente Vlaardingen schreef dit jaar 
een pitch uit voor een nieuwe campagne 
waarin zij toelicht welke koers zij op lange 
termijn gaat varen. The MindOffice won de 
pitch en ontwikkelde een unieke stijl voor 
de campagne ‘Toekomstvisie 2020-2040’. 
Behalve het logo ontwikkelden we ook een 
campagnehuisstijl. Deze vertaalden we 
vervolgens door naar ontwerpen voor de 
outdoor en de online campagne, waarin ons 
online publicatieplatform de verbindende 
factor vormt. Daarnaast maakten we ook een  
reeks animatiefilmpjes ter ondersteuning  
van de campagne.

Toekomstvisie Vlaardingen

Look & Feel voor IKV

In hun zoektocht naar het goed in de markt 
zetten van hun diervriendelijke kwaliteits- 
vlees klopten ondernemers Jordi van 
der Poel en Sven Zonneveld aan bij The 
MindOffice. Wij namen de opdracht 
met beide handen aan en verzonnen de 
bedrijfsnaam Holy Hoeve, ontwierpen 
een huisstijl en maakten een opzet voor 
de website. Na akkoord van de klant 
ontwikkelden we de website voor de 
Holy Hoeve met een gebruiksvriendelijk 
CMS-systeem. Stijlmeesters schreef de 
webteksten en een persbericht over het 
bedrijf voor de culinaire vakbladen.

Lancering Holy Hoeve
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KNX NEDERLAND

Om de community te bedienen, ontwikkelden we  
in eigen huis een digitaal platform. Deze portal  
faciliteert inmiddels de vele functionaliteiten waar-
van de community-leden gebruikmaken. Zij kunnen 
op Smart Inside, zoals de community heet, elkaar 
ontmoeten en kennis uitwisselen, maar ook hun 
projecten en producten laten zien en aan hun 
netwerk bouwen. Het belangrijkste doel is om de 
professionals in de wereld van slimme woningen en 
gebouwen op een laagdrempelige wijze in contact 
te brengen met medespecialisten en hen samen 
activiteiten te laten ontwikkelen.

Van schets naar uitvoering
Na enkele sessies met bestuur en de marketing- 
commissie van KNX Nederland werkten Stijl-
meesters en The MindOffice de opzet voor de 
community uit. We schetsten een online platform 

waarop we alle functionaliteiten van de community 
konden onderbrengen. Dit functioneel plan werd 
aan de opdrachtgever voorgelegd en goedgekeurd. 
Nadat alle technische functionaliteiten helder  
waren, ontwikkelden we ook een passende 
vormgeving, een huisstijl, en bouwden we het 
CMS-systeem waarmee we de portal voor de  
community kunnen beheren. 

Vullen en testen 
De grootste klus was het in kaart brengen van alle 
wensen en eisen die de opdrachtgever aan het 
nieuwe online netwerk wilde stellen. Via diverse 
sessies brachten Stijlmeesters en The MindOffice 
alles in kaart, waarna we aan de slag konden met de 
technische uitwerking hiervan. Nadat de vormgeving 
en de technische realisatie van het platform gereed 
waren, vulden wij het nieuwe platform met  

bestaande content. Ook vonden er bij ons op kantoor 
testsessies plaats met toekomstige gebruikers van  
het digitale ontmoetingspunt. Hun feedback was 
belangrijk bij het doorvoeren van verbeteringen voor 
een optimale gebruikerservaring. 

Community management uitvoeren
Sinds het platform en de community in het  
vierde kwartaal van 2018 van start ging, verzorgt 
Stijlmeesters het community management. Met  
de belangrijkste stakeholders hanteren we een  
contentkalender om goede inhoud te garanderen. 
Ook voeren we een online marketingcampagne 
waarmee we het aantal deelnemers in de community 
gestadig laten groeien. Uiteindelijk zal Smart Inside 
dé community worden voor alle professionals in de 
wereld van domotica en gebouwautomatisering.

www.smartinside.nl

KNX Nederland, al tien jaar 
een vaste opdrachtgever van 
Stijlmeesters, wilde haar netwerk 
van professionals op een nieuwe, 
eigentijdse wijze faciliteren.  
Samen met de marketing-
commissie van KNX ontwikkelden 
Stijlmeesters en The MindOffice  
een online community. Het doel  
van dit platform is om uit te 
groeien tot een brede community 
die bestaat uit KNX-specialisten  
en -leveranciers, maar ook uit  
vele andere installateurs, 
system integratoren, adviseurs  
en stakeholders uit de bouw-  
en vastgoedwereld die zich  
met slimme woningen en  
gebouwen bezighouden. 

NETWERK VAN 
PROFESSIONALS
  wordt online  
           community
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Esmée Keldermans zorgt er als 
projectmanager voor dat de 
uiteenlopende projecten van 
Stijlmeesters en The MindOffice  
vlot en probleemloos verlopen.

Martijn Weerheijm werkt als 
developer bij The MindOffice. 
Hieronder beschrijft hij hoe zijn 
typische werkweek er uitziet.

Hoe komt een logo of huisstijl 
precies tot stand? Cheyenne 
Ouwersloot, graphic designer 
UX/UI, neemt je mee in het 
ontwerpproces.

Wat doe jij precies als projectmanager?
Ik behoud het overzicht bij lopende projecten. Door 
te overleggen met zowel de klant als de collega’s die 
aan het project werken, zorg ik dat een project goed 
verloopt. Daarbij verlies ik nooit de wensen van de 
klant uit het oog. In feite ben ik de spil tussen de 
klant en de werknemers van Stijlmeesters en  
The MindOffice.

Wat is de grootste uitdaging binnen  
jouw takenpakket?
Bij sommige projecten moeten we in een kort 
tijdsbestek verschillende producten afronden. Veel 
onderdelen, zoals een huisstijl, een website en alle 
bijbehorende teksten, vallen dan samen. Dit zijn 
projecten waar meerdere mensen aan meewerken. 
Dan is het soms een uitdaging om die verschillende 
collega’s scherp te houden en te laten aansluiten.

Hoe ga je daarmee om?
Overleg is het sleutelwoord. Door goed te commu-
niceren met zowel de collega’s als de klant, weet  
je wat je van elkaar verwacht en waar je elkaar op 
kunt afrekenen.

Maandag
De week begint met het doorvoeren van een aantal 
aanpassingen voor de website van A4Engineering 
op basis van feedback van de klant. Daarnaast voeg 
ik na overleg met onze contactpersoon van Green 
GiftBox een aantal cadeaubonnen toe aan het 
assortiment op hun website.

Dinsdag
Dinsdag ga ik verder met de website van Green Gift-
Box en verzorg ik de webkoppelingen met externe 
leveranciers. Na overleg met collega Jonathan pas  
ik een aantal webpagina’s van Arbo Industries aan om 
deze te optimaliseren voor een Google Ads-campagne.

Woensdag
Op basis van een test met contactpersonen van  
de website van Martin Stolze voer ik diverse aan-
passingen door in het bijbehorende relatiemanage-
mentsysteem. Verder pas ik de serverinstellingen  
aan voor de website van ons animatieteam.

Donderdag
Voor Runway 26=08 voeg ik een optie toe in het 
CMS van de website. Hierdoor kan de klant ‘blokken’ 
toevoegen bij het opmaken van de nieuwsbrief. Na 
overleg met onze opdrachtgever voer ik wijzigingen 
door voor de website van MTS Euro Products.

Vrijdag
Nadat collega Ian de front-end 
development voor de website van 
Fonds Schiedam-Vlaardingen 
heeft afgerond, koppel ik  
de site aan ons CMS- 
systeem Iris. Daarna sturen 
we het resultaat naar de 
klant voor een eerste 
beoordeling. Aan het 
einde van de middag  
is het tijd voor de  
vrijdagmiddagborrel.

"Het ontwerpproces begint bij de vraag van 
de klant”, zegt Cheyenne. “Dat kan de  
creatie van een logo zijn, maar ook het 
design voor een magazine of zelfs de 
ontwikkeling van een huisstijl. Ik vraag  
altijd aan de klant waar hij of zij naar op 
zoek is. Wat moet er echt terugkomen in 
het ontwerp."

"Daarna onderzoek ik wat qua ontwerp 
gebruikelijk is in de markt waarin de klant 
zich bevindt” vervolgt ze. “Zo weet ik of 
het ontwerp dat ik maak wel past bij de 
branche van de klant. Op basis daarvan 
maak ik een design dat hierbij past, maar 
er tegelijkertijd wel uitspringt.” Nadat het 
concept af is, stuurt Cheyenne dat naar 
de klant. “De klant geeft vervolgens 
feedback over wat hij graag nog anders 
zou zien en op basis daarvan maak ik het 
definitieve ontwerp."

Van de designopdrachten die Cheyenne 
dit jaar maakte, is ze het meest trots op de 
huisstijl die ze ontwierp voor Maes Notaris 
(zie pagina 24). “Qua kleuren is het heel 
anders dan wat je normaal gesproken  
gebruikt binnen een huisstijl, maar het 
ziet er wel vlot uit. Het is echt een 
beetje next-level design, waarbij je  
de grenzen opzoekt."

MEDEWERKERS AAN HET WOORD

DRIE VRAGEN 
 aan Esmée

De week 
      VAN MARTIJN

HET DROOMDESIGN
          van Cheyenne

Leo Hoekstra is een van 
de tekstschrijvers van 
Stijlmeesters. Zijn teksten 
schrijft hij op kantoor, maar 
dat betekent niet dat hij enkel 
op kantoor is te vinden. Leo 
gaat regelmatig op pad om de 
informatie waarover hij schrijft 
op locatie ‘op te halen’.

De werkplek
 VAN LEO

Een voorbeeld hiervan is de verslaglegging 
van een persconferentie. Zo vroeg vakblad 
E&W Installatietechniek hem of hij een 
artikel wilde maken op basis van een 
persconferentie in Huizen van een fabrikant 
van sanitaire oplossingen. 

Sfeerbeschrijving
De OV-chipkaart van Leo wordt ook uit de 
kast getrokken voor interviews op locatie. 
Sommige interviews kunnen telefonisch 
worden afgenomen, maar voor een goede 
sfeerbeschrijving is het belangrijk om het 
interview op de werkplek van de hoofd- 
persoon af te nemen. Bijvoorbeeld  
het interview van hospice-vrijwilligster 
Carla Valk voor de 
Vrijwilligerskrant.  
Als een pers- 
conferentie of  
interview erop zit, 
werkt Leo de  
teksten op  
kantoor uit.
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MAES notarissen is een onafhankelijk full 
service notariskantoor voor particulieren, 
ondernemingen en (semi)overheden uit de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  
Vanwege de aanstaande wisseling van de 
wacht, wilde het bedrijf de strategie herijken 
en op basis daarvan de merkbeleving 
herzien. MAES notarissen schreef een pitch 
uit en ons voorstel sprak MAES notarissen 

aan. Wij mochten ons vastbijten in het 
ontwikkelen van een marketing- en 

communicatiestrategie en de 
implementatie daarvan. Met elkaar 
ontwikkelden we een nieuwe 
huisstijl, een website en een on-  

en offlinecampagne.  

Hoe kwam u bij ons terecht en 
waarom heeft u uiteindelijk  
voor ons gekozen?
Geert Janssen, eigenaar van  
MAES notarissen: “Wij hadden  
een programma van wensen 
opgesteld en die uitvraag bij een 
aantal communicatiebureaus 
neergelegd. Jullie reageerden  
niet alleen snel en adequaat,  
maar jullie hadden een 
concurrerend voorstel dat  
meteen een mooie richting  
aangaf. Bovendien zagen wij 
ook, vanwege ons MVO-beleid, 
voordelen in het aangaan van een 
relatie met een regionale speler. 
Vandaar onze keuze.

Wat vindt u van het ontwerp  
van de nieuwe MAES notarissen 
huisstijl en website?
“Wij wilden in eerste instantie de 
originele huisstijl handhaven, maar 
jullie kwamen met een waardevol 
advies voor een nieuwe huisstijl. 
Met het nieuwe concept hebben 
jullie goed weten te treffen wie wij 
zijn, waarvoor wij staan en hoe  
wij dat nastreven. De inhoud  
en stijl dragen de kern van ons  
kantoor goed uit: onze kwaliteit,  
de aanwezige kennis, toeganke- 
lijkheid, sociale betrokkenheid,  
het ondernemerschap en  
de servicegerichtheid.”

Hoe ervaart u de samenwerking?
Prettig en laagdrempelig. Fijne 
mensen om mee samen te werken 
en het contact verliep plezierig.  
Het is bijzonder om te zien wat  
jullie samen kunnen creëren.  
Zoals jullie ook in je uitingen  
aangeven, ‘nemen jullie het over’. 
Soms valt er nog wel wat winst 
te behalen; onze samenwerking 
kan nog strakker, qua planning 
en structuur.  Dat is in ons geval 
wenselijk. Maar het vertrouwen  
in jullie is er absoluut. Wij  
verheugen ons ook op alles 
wat nog komen gaat.” 

In het eerste kwartaal van 2020 
lanceren we de nieuwe huisstijl  
en website. 

‘Alle medewerkers van The 
MindOffice werken hard, 
maar er is er maar één die 
letterlijk ononderbroken  
doorwerkt. Ik werk 365 dagen per jaar, 
24 uur per dag om te zorgen dat onze 
klanten 365 dagen per jaar, 24 uur  
per dag online bereikbaar te zijn.  
En ik doe het met liefde, want hun 
content is mijn bestaansrecht.

Mijn naam is Iris en met mijn 10-jarig werkjubileum 
achter de rug ben ik inmiddels één van de meer ervaren 
en gelauwerde medewerkers van The MindOffice. Toch 
weten lang niet alle klanten wie ik ben; ik werk namelijk 
vooral op de achtergrond. Als stille kracht zorg ik dat de 
websites van onze klanten blijven draaien. Daar-
naast maak ik het voor de klanten mogelijk om 
tekst, afbeeldingen en filmpjes toe te voegen, 
aan te passen en te verwijderen. Zo kan de beheerder van de 
website ervoor zorgen dat de website actueel blijft. Dat kan 
de klant zelf zijn, maar op zijn verzoek kan ook iemand van 
ons team dit werk op zich nemen.

Slim vormgegeven jas
In feite ben ik de slim vormgegeven jas om de databases van 
onze verschillende klanten te beheren. In de tijd dat ik hier 
werk is die jas steeds geavanceerder geworden en inmid-
dels beheer ik meerdere centrale databases met gegevens 
van ruim tweehonderd klanten. Gebruiksgemak staat in mijn 
takenpakket centraal: ik maak het makkelijk om content toe 
te voegen voor een website, maar ook het maken van nieu-
we websites verloopt op basis van mijn bestaandejas veel 
soepeler en sneller voor de programmeurs van ons team. 

Intensief met SEO bezig
Door de jaren heen ben ik aan mezelf blijven werken, zodat 
ik altijd de beste versie van mezelf kan zijn voor onze klant-
en. Zo was er vroeger voor elke website en voor elke klant 
een aparte ‘jas’, om het databeheer uit te voeren. Nu is er 
één jas voor alle websites, die altijd voor die specifieke klant 
als gegoten zit. Daarnaast ben ik intensief bijgeschoold op 
het gebied van SEO, waardoor de websites die ik onders-
teun goed vindbaar zijn. Ook in de toekomst blijf ik mezelf 
verbeteren en mij inzetten voor al onze klanten.’

Iris de Goede

‘ DE CONTENT VAN  
        ONZE KLANTEN  
  is mijn bestaansrecht’

MAES NOTARISSEN COLUMN

Van strategische herijking
        NAAR NIEUWE  
    IDENTITEIT EN WEBSITE
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"Enkele jaren terug toen de eerste ideeën voor deze 
verzekering binnen SparkLab, ontstonden, hebben 
wij meegewerkt aan het opzetten van deze dienst. 
Wij ontwierpen het logo en de huisstijl, en we 
bouwden de eerste versie van de website. Die eerste 
website was vooral bedoeld om de interesse voor 
deze nieuwe dienst te peilen. Een paar jaar verder 
zijn we een paar versies van de websites verder."

Ontwikkeling versnellen
Al snel bleek dat de potentie er was en kwam de 
verzekering daadwerkelijk als product beschikbaar. 
In de jaren daarop hebben wij de site helpen ontwik-
kelen, zijn er functionaliteiten toegevoegd en is de 
omvang stap voor stap uitgebouwd. In 2019 heeft 
Bundelz een paar tandjes bijgezet om de ontwikkel-
ing te kunnen versnellen. Om hieraan bij te dragen is 
Dimar van Overdijk van The MindOffice twee dagen 
per week bij SparkLab gaan werken. SparkLab is het 
innovatielab van Nationale-Nederlanden, dat daar-
mee ook de initiatiefnemer van Bundelz is. 

Growth Hacking
"Binnen een team van specialisten werkt Dimar  
mee aan de principes van Growth Hacking. Dit is 
een relatief nieuw vakgebied dat bestaat uit een 
combinatie van marketing, data en techniek. 
Een team van specialisten werkt op een proces- 
matige manier experimenten af om het aantal 
klanten te laten groeien. Dit is ideaal voor startups, 
omdat een dienst met beperkte budgetten en  
middelen al snel kan groeien. Maar het leent zich 
ook voor grotere bedrijven. Bij Bundelz werkt Dimar 
in een team met marketeers, content specialisten  
en een serviceteam."

Experimenten uitvoeren 
"Wij verzinnen samen de experimenten en binnen 
een experiment beschrijven we wat we van tevoren 
verwachten dat er gaat gebeuren, hoe we dat gaan 
aanpakken en hoe we dat gaan meten. Ook stellen  
we vast wanneer het een goed resultaat is. Zo’n  
experiment implementeren we dan op de website.  
Dat kan een foto zijn die we veranderen, we kunnen 
knoppen een andere kleur maken, of we kunnen de 
 site grotendeels omgooien. Na een paar weken  
bekijken we of dit het resultaat oplevert dat we hadden 
verwacht. Op basis daarvan besluiten we of we dit 
permanent op de website houden. Zo evalueert de 
website in een steeds beter converterende website."

www.bundelz.nl

Testen en tweaken
       ZODAT ER GROEI 
   KAN ONTSTAAN

Bundelz is een bijzondere autoverzekering; eentje waar je 
betaalt per 1000 gereden kilometers. Elke klant krijgt een 
persoonlijke prijs per 1000 kilometer, een bundel, en als  
hij of zij 1000 kilometer heeft gereden, dan krijgt hij auto- 
matisch een nieuwe bundel. In 2019 heeft The MindOffice 
intensief samengewerkt met het team van Bundelz.

Dimar van Overdijk
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Werken aan KB-relatiemagazine

Een opdracht waarmee we op dit moment nog druk 
bezig zijn: het restylen van het relatiemagazine van 
de Koninklijke Bibliotheek. The MindOffice past het 
bestaande magazine aan, aan de hand van de nieuwe 
huisstijl van de Koninklijke Bibliotheek. Op dit moment 
zijn we druk bezig met een nieuwe naam en opzet voor 
het magazine. Daarnaast werken we aan een digitale 
uitgave van het relatiemagazine, dat ook toegankelijk 
is voor slechtzienden. De planning is dat het definitieve 
relatiemagazine in maart 2020 wordt opgeleverd.

Content voor Techniek Nederland

Stijlmeesters schrijft jaarlijks tientallen artikelen en teksten voor 
Techniek Nederland. Techniek Nederland is dé ondernemersorganisatie 
voor de installatiebranche en de technische detailhandel. We schrijven 
maandelijks artikelen voor de vakbladen E&W Installatietechniek 
en VV+; de vakbladen voor respectievelijk de installateurs en de 
adviseurs. Verder schrijven we ook regelmatig artikelen voor het 
ledenblad De Verbinding en de website TechniekNL, die de meest 
innovatieve projecten uit de installatiebranche op haar portal toont. 
Dit jaar werkten we bijvoorbeeld ook aan teksten voor het Magazine 
Informatieplicht Energiebesparing.

Infographics  
voor Ahold 

In opdracht van Ahold maakte 
The MindOffice verschillende 
infographics voor zowel Ahold als 
Albert Heijn om bepaalde thema’s 
begrijpelijk te maken voor de 
doelgroep. Zo creëerden we voor 
de consumenten van Albert Heijn 
een speelse infographic voor de 
visualisatie van de gehele keten van 
de eieren die de supermarktketen 
verkoopt. Voor het personeel van 
Ahold maakten we een infographic 
over het gebruik van een interne 
tool en een infographic voor 
stakeholders over de interne 
branding van Ahold.

Van start met CleanJack

Gewoon een keer binnenlopen om te zien 
wat wij voor jou kunnen betekenen; het kan! 
Met deze gedachte liep CleanJack-directeur 
Niels van den Berg een keer het kantoor van 
The MindOffice binnen. Na een goed gesprek 
scherpten wij de huisstijl van CleanJack aan, 
waarbij we één visuele lijn aanbrachten in alle 
communicatie-uitingen. Verder pakten we 
diverse marketingwerkzaamheden op, zoals 
Google Ads en de communicatie via social 
media. Om de marketing nog beter te kunnen 
uitrollen, ontwierpen en ontwikkelden we 
ook een nieuwe website voor CleanJack, met 
een animatiefilmpje, gemaakt door ons eigen 
animatieteam.

Implementatie voor ISSO

Kennisinstituut ISSO vroeg Stijlmeesters om 
haar nieuwe huisstijl te implementeren in 
al haar communicatie-uitingen. Wij pasten 
daarop de opmaak aan voor de bekende 
ISSO-publicaties, het magazine ISSO Info, 
maar ook alle overige communicatie-uitingen, 
zoals de stationary, gaven we een make-over 
op basis van de nieuwe huisstijl. ISSO is geen 
onbekende klant van ons; we verzorgen al vele 
jaren de redactie van de ISSO Info en schrijven 
en versturen namens ISSO persberichten en 
artikelen voor de vakpers.
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‘‘Wij zijn blij met onze 
COLLEGA’S OP AFSTAND”

Hoe ervaren jullie de samenwerking?
Ethel van Deventer, communicatieadviseur bij 
Stichting Aanzet: “De samenwerking verloopt altijd 
heel soepel. The MindOffice denkt mee hoe we 
onze doelgroep het beste kunnen bereiken en welke 
opmaak daar goed bij past. Met jullie hebben we 
één partner voor (online) communicatie, website 
en vormgeving; dat is prettig samenwerken. Wat 

we ook waarderen is de snelheid. Als we iets 
in de website willen veranderen of als we een 
keer een spoedklus hebben, kan dit altijd snel 
worden geregeld. The MindOffice maakt  
mooie dingen en denkt mee: ik zie jullie  
echt als collega’s op afstand.”

Hoe zijn jullie bij ons terecht gekomen?
“In 2016 was Aanzet op zoek naar een partij  

die kon helpen met de opmaak van het jaarverslag. 
Onze directeur Marry Broek benaderde  
The MindOffice en er was meteen een goede 
klik. Na die ene opdracht volgden er meer. In april 
dit jaar startte ik zelf bij Stichting Aanzet om de 
communicatie te stroomlijnen en de organisatie 
te profileren. Samen met The MindOffice hebben 
we een nieuwe branding en huisstijl, een nieuwe 
website, een nieuwe brochure, het jaarverslag  
en diverse logo’s en flyers voor onze projecten 
gemaakt. Ook de Peuterlab Professor-labjassen 
zien er fantastisch uit!

Aanzet is volop in ontwikkeling; er valt in de 
komende periode nog genoeg te communiceren.
We hopen onze fijne samenwerking dan ook nog 

lang voort te zetten!”

Stichting Aanzet adviseert, traint en begeleidt ouders, pedagogisch mede- 
werkers, leerkrachten, schooldirecties en gemeenten. Met diverse projecten 
en trainingen op het gebied van opvoeding en onderwijs vergroot Sticht-
ing Aanzet de mogelijkheden en (onderwijs)kansen voor kinderen. Om 
zich beter te profileren richting haar verschillende doelgroepen, helpen wij 
Stichting Aanzet bij verschillende opdrachten. In nauwe samenwerking 
ontwikkelden we onder andere een nieuwe huisstijl en website.

Marry Broek (links) & Ethel van Deventer
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De brouwers willen hun excuses aanbieden voor de spelfout in trippel, 

ze hebben allebei dyslexie.

D E  O N D E R G R O N D S E  T R I P P E L

E E N  E C H T  V L A A R D I N G S  B I E R TJ E

*Deze fictieve advertentie is onderdeel van een campagne in opdracht 
van de Brouwmaten verzonnen en gecreëerd door The MindOffice



DIT IS
           Stijlmeesters
Van ingewikkelde onderwerpen een duidelijk en aantrekkelijk 
verhaal maken, daar zijn wij meesters in. Webteksten, artikelen, 
eindredactie, teksten die moeten overtuigen, maar ook een 
netwerkbijeenkomst of persconferentie… we draaien ons 
hand er niet voor om. Onze kennis ligt voor een groot deel bij 
inhoudelijke thema’s: voor specifieke branches, zoals installatie, 
bouw en energie, de techniek en de tuinbouw.

Wij pakken eigenlijk elk project 
op waaraan we het label  
‘communicatie’ kunnen hangen. 
On- en offline, tekst en vorm-
geving. De vorm is uiteindelijk 
altijd het resultaat van de aan-
pak die bij uw strategie, doel en 
doelgroep past.  

Door de samenwerking met 
onze bondgenoot The Mind-
Office hebben we álle spe-
cialisten in huis die bij een 
communicatietraject nodig zijn: 
tekstschrijvers, journalisten, 
grafisch vormgevers, social 
media redacteuren, community 

managers, technische web- 
developers, animators en 
SEO-experts. Kortom, een zeer 
diverse club met vakmensen. 

Dat is Stijlmeesters. 
Kunnen we u helpen?

Onze opdrachtgevers zitten 
in de regio maar ook ver daar 
buiten. Het zijn MKB’ers, over-
heden maar ook multinationals. 
Geen opdracht is ons te groot, 
maar wij voelen ons zeker niet te 
groot voor kleine projecten. Het 
gaat ons erom dat wij u kunnen 
helpen met frisse ideeën en een 
strategische aanpak. Daar-
voor schakelen we een breed 
netwerk van specialisten in. 
Onze bondgenoot Stijlmeesters, 
als het om content gaat, maar 
ook andere disciplines zoals 
animatie- en videospecialisten.

In 2020 staan wij 10 jaar ‘aan’.  
10 jaar creativiteit op een  
hoog niveau. 

Uw merk is ons werk.  
Kom kennismaken!

Wij zijn The MindOffice en vanaf hier nemen  
wij het over! Het is inmiddels een gevleugelde 
uitspraak die veel van onze opdrachtgevers 
waarderen én dagelijks ervaren. Als full-service 
internet- & reclamebureau bundelen wij de 
disciplines creatie, marketing en development. 
Smaakvol en effectief, strategisch en tactisch;  
wij werken in de volle breedte aan offline en 
online communicatieprojecten.

themindoffice.nl/dikke10


