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Grab your 
market,  
let’s build  
a strategy!



We design  
1000 ideas,
we build  
1 brand 

WIE IS BERT

BERT is een creatieveling met oog voor vorm, kleur en 
typografie met liefde voor technologie. BERT drinkt 
graag een (speciaal) biertje op z’n tijd, maar werkt hard 
en gaat met de nodige dosis fanatisme de uitdaging aan. 
Of het nu gaat om het bepalen van een merkstrategie, 
een potje FIFA of het trotseren van de golven tijdens  
het kitesurfen. 

BERT is de personificatie van al onze talenten, kennis  
en ervaring gebundeld tot een award-winning creative 
agency gevestigd in de bruisende wijk Roombeek. Met 
ons gedreven en gepassioneerde team van specialisten 
variërend van slimme strategen, scherpzinnige com-
municatie specialisten, magische designers en code-
crushing developers, vereenvoudigen we complexe 
vraagstukken en vertalen we ideeën naar verrassende 
oplossingen en de beste digitale producties. 

Om een goede partner te kunnen zijn leveren we een 
range van diensten en alle denkbare off- en online 
producties. We geven merken betekenis met als doel  
jou succesvol(ler) te maken!    

WAT DOET BERT VOOR JOU

BERT bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt samen met jou 
producten die succes opleveren. Een succesvol ontwerp 
van een huisstijl begint bij een goed begrip van de klant 
en het vraagstuk. Of we nu werken voor bouwvakkers, 
accountants, techneuten of startende ondernemers,  
wij voelen ons thuis op alle niveaus en bij allerlei type 
mensen. We dompelen ons graag onder in een branche 
en zijn in staat dromen, ambities en visies met realiteits-
zin vast te pakken in concrete marketingdoelen. 

Die doelstellingen vormen het uitgangspunt voor  
onze aanpak. Of je nu vraagt om een website die meer 
bezoekers trekt, meer producten wil verkopen of je 
medewerkers beter wil informeren. Samen met jou 
vertalen we de doelstellingen naar de juiste middelen  
in het juiste formaat, met de juiste uitwerking. Van een 
uitgekiende merkstrategie tot effectieve visuele 
communicatie. 

What can we do for you?



Een boodschap moet raken. In één oogopslag. 
Doelgericht en oprecht. Of het nu gaat om de 
lancering van een nieuw product, een campagne,  
een fusie of het aanboren van een nieuwe markt. 
Alles draait om behoeften, motivaties en aspiraties 
van de eigen medewerkers, klanten en doelgroepen. 
En omdat mensen steeds meer zelf zoeken, vertellen, 
presenteren en interpreteren is het tegenwoordig  
een kunst om ze te raken. Dat vergt oefening, een 
open mind, zelfreflectie en een flinke dosis lef.

people first strategy
The power of thinking without thinking.  
Hierin staan de eerste twee seconden van  
een moment centraal. In deze twee seconden 
wordt in het brein een beslissing genomen: 
raakt mij dit of niet? De eerste indruk  
is bepalend.   

Echte mensen
In een steeds digitaler wordende wereld  
wordt de behoefte tot ‘echt’ menselijk contact 
steeds groter. Mensen willen niet als click,  
lead of nummer gezien worden. Daarom 
werken wij volgens onze people first strategy 
om strategische concepten en creatieve 
oplossingen voor merken, marketing en 
samenwerken te creëren. Altijd met oog  
voor het menselijke fundament.   

Eerst de mensen 
Een beter imago en meetbaar rendement zijn 
het gevolg van het gedrag van mensen. 
Enthousiaste medewerkers, complementaire 
samenwerking en de naadloze aansluiting op 
marktbehoeftes zijn voorwaarden voor 
succes. Hierbij hoort een open en creatieve 
werkwijze met het voortdurende streven om 
het beste uit de mensen en de markt te halen. 
Bij BERT zorgen we daarom voor een goede 
verbinding tussen creativiteit en rendement. 
En dat geeft energie. Aan klanten, 
opdrachtgevers en aan onszelf.   

It’s time to change the rules.



Nederland was een tijd geleden gastland voor  
de internationale nucleaire topconferentie waar 
ook oud-president Obama aanwezig was. Een 
prach tig en cruciaal moment voor uranium-
verrijker URENCO om zichzelf op de kaart te 
zetten. Aan BERT de vraag om hierover mee te 
denken en URENCO te helpen bij het vertellen 
van een scherp, eenduidig verhaal dat inter-
nationaal beklijft.   

URENCO heeft medewerkers die trots zijn en 
dichtbij het bedrijf willen staan. De communicatie 
is open, toch blijft er een zweem van mysterie  
om het bedrijf hangen. Dit kwam naar boven in 
de imago peiling die is gehouden onder doel-  
en publieksgroepen. Hieruit zijn vijf verschillende 
verhaallijnen gedistilleerd waarmee URENCO  
de komende periode het gesprek met haar doel  - 
groepen en klanten wil versterken. De verhaallijn 
over stabiele isotopen die onder andere gebruikt 
worden in ziekenhuizen om kanker op te sporen 
en te behandelen, is de eerste waarop het accent 
wordt gelegd.

Deze nieuwe manier van communiceren draait 
niet meer om het corporate merk, maar om de 
mensen. URENCO heeft hiermee een pro-actieve 
stijl omarmd. BERT voert in samenspraak met het 
communicatieteam van URENCO de regie over 
deze nieuwe communicatiestijl. We zorgen voor 
een continue creatieve impuls en creëren nieuwe 
partnerschappen die niet voor de handliggend, 
maar wel heel verrijkend kunnen zijn in de 
uitwerking van de nieuwe communicatiestijl.  

Telecomprovider SpeakUp, die sterk is in het B2B 
segment, vroeg BERT een nieuwe merk te intro - 
duceren voor de consumentenmarkt; Choozze.  
In het woud aan telefoonabonnementen zijn 
innovatieve producten gelanceerd. Elk met een 
kraakheldere propositie. Het meest bijzondere is 
dat er een €0,- abonnement bestaat. Choozze 
heeft daarmee de primeur voor freemium bellen 
in Europa.

BERT introduceerde het merk zowel online als 
offline. In een naadloze samenwerking met de 
marketing- en communicatieafdeling van 
Choozze vormt BERT een eenheid voor strategie 
en uitvoering. 

De merkbelofte van Choozze is Mobile 
Happiness. Daarmee onderscheidt Choozze zich 
al van andere providers in de markt. Choozze  
wil het telefoonmerk in de markt zijn dat niet  
voor negatieve verrassingen zorgt. Een aanbieder 
die echt naar de klanten luistert. We monitoren 
continu het effect van alle communicatie-
uitingen en stellen deze bij, voor het optimale 
resultaat. Deze strategie is succesvol gebleken. 
Met duizenden nieuwe abonnees binnen drie 
maanden na de lancering is Choozze door de 
telecombranche verkozen tot meest innovatieve 
provider van Nederland. 

Zelf je huis verkopen zonder tussenkomst van 
makelaar. Kaboodle is hét nieuwe huizen platform 
die dit mogelijk maakt. Dankzij de persoonlijke 
en uitgebreide woningpresentatie kunnen 
verkopers de unieke kenmerken van hun huis en 
omgeving delen. Alles vanuit de gedachte dat je 
zelf mag bepalen wat je wel en niet wil afnemen. 
Het geheel is een menu-kaart van opties. 

De eenvoud en vriendelijkheid van Kaboodle 
moest in één oogopslag zichtbaar zijn. Met 
vriendelijke kleuren, illustraties en fotografie als 
leidraad. Een beeldmerk dat woning transacties 
vanuit het hart verbeeld met als gids naar een 
gedeelde overeenkomst. Kenmerkend voor de 
wezenlijke identiteit. Door een profielfoto toe te 
voegen aan de accounts, worden de profielen 
gepersona liseerd en de afstand tussen koper  
en verkoper verlaagd. 

Naast het blijven optimaliseren van het platform 
helpen we Kaboodle met het creëren en uit-
voeren van marketingmiddelen en acties. 

Urenco 
Dialoog als product

Positionering & dialoog

Choozze
Mobile happiness

Merkbelofte & sales

Kaboodle
Nieuw huizenplatform

Corporate identity, content marketing

Cases Jij bepaalt wat je betaalt. choozze.nu

APP, SNAP, SURF EN 
BEL MET DE VRIJHEID 
VAN CHOOZZE
ALLEMAAL VOOR EEN VRIENDENPRIJS

choozze



Want to see what our  
Amsterdam department looks like?  
Get in touch!

Our headquarter office  
@Enschede



- Waarom doen we  
wat we doen? 

- Waarom bestaat  
onze organisatie?

- Hoe geven we  
iedereen elke dag weer  
het gevoel dat we er  
speciaal voor hen zijn? 

- Hoe luisteren wij? 
- Hoe spelen we in op de 

wensen van individuen?

- Wat zijn de principes  
van onze organisatie? 

- Wat zullen we  
nimmer verloochenen? 

- Waar zullen wij ons  
altijd aan houden? 

PRINCIPLES PLEASURE

PERSONALIZED

PURPOSE - Waarvan worden wij 
enthousiast en krijgen  
we energie? 

- Waar maken wij onze  
klanten blij mee? 

- Waardoor gaan wij  
vrolijk naar ons werk?

Om merken te vermarkten is meer 
nodig dan een grappig beeld en een 
snedig tekstje. Een duidelijke en 
consequente boodschap formuleren 
klinkt makkelijk. Om onderscheidend 
te zijn, duidelijk te blijven en tot de 
kern te komen is echter een stevig 
fundament nodig. Dit fundament 
leggen we aan de hand van onze  
4 P’s in marketing.

Natuurlijk is jouw bedrijf betrouw-
baar, flexibel en klantvriendelijk, 
maar… geldt dat niet voor iedereen? 
Met algemene kernwaarden kun je  
je niet onderscheiden van andere 
organisaties. De onderscheidende 
kracht kun je wel vinden op basis 
van de vier nieuwe marketing P’s.    

Het hart van  
het merk

De hartslag  
van het merk
Eén strateeg van BERT kan de boel flink opschudden. 
Achter één persoon staat namelijk een compleet creatief 
bureau met een bak aan ervaring en passie. We zorgen 
pro-actief voor creatieve impulsen in een constant ritme. 
Continue energie en focus. We blijven verrassen, uit-
dagen, verlichten en versnellen. Onze missie is dat er 
altijd iets sprankelt of borrelt.   

Niet met slechts een eenmalige piek, maar continu. 
Marketing legt een fundament, ritme en focus in een 
merk. Wij zien marketing dan ook als een levensstijl.  
Dan zorg je ervoor dat jouw organisatie fit, gezond en 
vrolijk blijft. Daardoor ontstaan fitte, vrolijke merken en 
vitale organisaties. 

Je voelt het.  
Als het hart klopt.



Een breinpositie in het hoofd van je 
doelgroep krijgen en consumenten  
aan je merk binden? De emotionele  
laag om een merk lijkt ongrijpbaar, 
maar bepaalt wel de beleving bij de 
doelgroep. Op basis van merkkarakters, 
maken we de koppeling naar gedrag. 
Daarmee leggen we een basis voor taal, 
toon en beeld. De opmaat naar doel
gerichte en oprechte merkmomenten. 

merk
karakters

Mensen kiezen niet slechts rationeel voor een product  
of dienst maar laten hun intuïtie ook spreken. Bewust  
of onbewust. Aankoopkeuzes komen voort uit de 
emotionele band die een merk weet op te bouwen  
met de doelgroep.

Merkkarakters bieden een merk houvast om 
strategische doelstellingen te concretiseren naar 
houding en gedrag. BERT heeft verschillende merk-
karakters ontwikkeld, zoals de Oermoeder, Ontdekker, 
Leider en Minnaar. Ieder karakter bevat een unieke set 
van ambities, dromen, waarden en gedragspatronen. 
Met merkkarakters als basis, wordt een merk gestuurd 
vanuit haar expliciete merkkracht. 

Je merkkarakter is een constante. Je kunt het niet kiezen, 
maar bent het. Dit betekent niet dat je je merk niet kunt 
vernieuwen of relevant kunt houden voor je doelgroep. 
Juist! Als je de karaktereigenschappen en principes van 
je merk maar niet verloochent. 

Merknamen

Met merkkarakters leggen we de basis voor nieuwe 
merknamen.

Infense
Strijder. Intens, offensief en defensief advocatenkantoor

Previder
Leider. Internet start hier, voor providers

Workx
Bewaker. Materiaal- en steigerverhuur waarmee je werkt

De Spindel
Oermoeder. Onderwijst draait om jou

PulseOn
Metgezel. Hartslag voor online, gepersonaliseerd leren

Stabiel, gul en echt
Je zult het maar zijn

Merkkarakter: Oermoeder



Pastel hier, pastel daar
Pastelkleuren maken blij, zijn ontspannend 
voor het oog en hebben een zacht verfijnd 
karakter. Met dit in het achterhoofd hebben  
we gezorgd voor een simplistisch maar 
opvallend webdesign.  

Omdat de technische aard van Jungo al vraagt 
om veel tekst en inhoudelijke informatie, 
ontwikkelden we daarnaast een eenvoudige 
maar effectieve illustratiestijl passend bij de 
huisstijl. Want, beeld zegt uiteindelijk meer  
dan duizend woorden. 

Iedereen kan investeren
Jungo is een platform waar hypotheken via  
een transparante marktplaats verstrekt 
worden. En waar consumenten hun investering 
in een hypotheek ook weer kunnen verhan-
delen als ze er vanaf willen. Met Jungo kan 
iedereen direct investeren in aantrekkelijke 
Nederlandse hypotheken. 

Geen gedoe, wel voordeel
Het doel van Jungo is om eerlijk alternatief 
financieren de standaard te maken. Dankzij 
het slimme platform verbinden ze mensen en 
brengen zo vraag en aanbod bij elkaar, zonder 
er zelf tussen te zitten. Het voordeel is voor  
de klant.

Goed doortimmerd concept
Het concept van Jungo stamt al uit 2015 en is 
inmiddels al ver voorbij de eerste fase geracet. 
De financiële start-up koppelt hypotheeklanten 
direct aan particulieren en dit blijkt volgens de 
Nederlandse Consumentenbond dan ook een 
goed doortimmerd concept. 

Als consument meegenieten van de rendementen die beleggers maken op 

hypotheken, terwijl de huizenkoper een eerlijke en goedkope hypotheek 

krijgt? Het slimme platform van Jungo zorgt ervoor dat alles automatisch 

goed wordt geregeld. Zuiver, vertrouwd en simpel. Op zoek naar het juiste 

jasje om aan te trekken, hielpen wij ze graag aan een bijpassende 

transparante en frisse uitstraling.

Investeerders en 
huizenkopers vinden  
elkaar op Jungo 

Case/Jungo

BRAND IDENTITY

WEBDESIG N

WEBDEVELOPMENT

Huizenkopers en investeerders op zoek naar 
een mooi rendement vinden elkaar op Jungo. 
Een transparante organisatie waar de kosten 
voor beheer en administratie zichtbaar en een 
duidelijk percentage zijn. 

Slimme investeerders, enthousiaste huizen-
kopers en Jungo met Aegon als financieel 
partner. Een win-win situatie waarin we maar 
al te graag ons steentje willen bijdragen met 
een ondersteunende website. 

Jungo takes  
care of business 



Door cijfers 
heen kijken

Strategie

Net even anders dan anderen zijn. Voor 
KroeseWevers is dat vanzelfsprekend. Bij 
nieuwe en potentiële klanten kwam dat echter 
nog niet altijd naar voren. Accountants en 
belastingadviseurs lijken immers op elkaar. 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen 
van de doelgroep zijn inzichten op gedaan  
bij de bestaande klanten. Op basis van deze 
informatie zijn er tools bedacht zoals een 
kennisbank, whitepapers en een ‘Mijn 
KroeseWevers’ voorkeurssysteem om verbin-
ding te creëren met de ondernemer als klant. 
Flexibel en op maat gemaakt. Door dit voor-
keurssyteem te implementeren werd de 
website nog makkelijker in zijn gebruik en 
kreeg het bovenal een persoonlijke touch. Het 
systeem geeft bijvoorbeeld de optie een eigen 
persoonlijke website op te stellen die aansluit 
op de ingevoerde voorkeuren en interesses. 

Visual identity

Met het scherpstellen van de merkbelofte  
van KroeseWevers is aansluitend een nieuwe 
visuele identiteit ontwikkeld. Van visitekaartjes 
tot carwraps en alle stationary. BERT ver-
zorgde de complete implementatie van de 
nieuwe corporate huisstijl. De basis van de 
huisstijl wordt gevormd door het kenmerkende 
beeldmerk bestaande uit het woordmerk in 
combinatie met een visueel herkenbaar beeld-
element: het blokje.  

Door daarbij de juiste lettertypes te gebruiken, 
rekening houdend met de verschillen in 
druk werk, office en digitale omgeving staat  
de algehele brand experience als een huis. 

KroeseWevers adviseert ondernemers op 

het gebied van accountancy, belasting en 

financiële vraagstukken. Altijd met het 

oog op de toekomst. Door daarbij op maat 

gemaakte oplossingen te bieden, gepaard 

met een flinke dosis aan nuchterheid, 

onderscheidt KroeseWevers zich van haar 

concurrenten. Aan BERT de uitdaging dit 

tast en zichtbaar te maken

Op maat gemaakte 
oplossingen  
voor financiële  
vraagstukken 

Case/KroeseWevers

CORPORATE IDENTITY

STRATEGY

MARKETING CAMPAIG N 

WEBDEVELOPMENT



Let’s get social 
Getriggerd? Nieuwsgierig? Vuur gerust je 

vragen op ons af: we beantwoorden ze met 

alle liefde! Of breng een bezoekje aan ons 

toffe pand in Roombeek voor een 

inspirerende meeting en een goede bak 

sterke koffie. Samen zorgen we ervoor dat 

jouw succesvolle verhaal leidt tot een 

betekenisvol merk. Let’s make something 

to remember!

Enschede HQ
Roomweg 63
7523 BL, Enschede
Nederland
+31 85 047 93 15

Amsterdam
Piet Heinkade 55
1019 GM, Amsterdam
Nederland
+31 0 20 800 64 05

London
Hawley Crescent 12
NW1 8NP, London
United Kingdom
+44 0 20 384 10802

Like & 
follow!
Facebook /wearebert
Instagram @we_are_bert
Twitter @bertnest
Dribbble @wearebert
Behance /wearebert
Vimeo /wearebert

wearebert.com/contact

hello@wearebert.com

+31 85 047 93 15



wearebert.com


