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RadeMakkers 360º communicatiebureau. 
 

Stel, je bent adverteerder en je zoekt een bureau. Waar let je dan op? Maken ze goed en 

effectief werk? Daar begint het mee. Hebben ze ervaring met gelijksoortige producten, 

diensten of doelgroepen? Ook heel belangrijk. Snappen ze wat van merken én van resultaten? 

Hebben ze laten zien dat ze geïntegreerd kunnen denken en handelen? Kan ik ze wel betalen? 

Kan ik trots zijn op mijn bureau? Maar dan komt het: wat voor mensen zijn het? Bij 

RadeMakkers werken alléén mensen met passie voor hun vak. Deskundig, inspirerend, 

oprecht, zeer betrokken en transparant. Wij willen dat die mensen het naar hun zin hebben. 

Want mensen die het naar hun zin hebben maken beter werk. 
 

Dat is onze missie: beter werk. 
 

Dat klinkt helemaal niet spannend, maar het is wel de belangrijkste belofte die een bureau aan 

een adverteerder kan doen. Met beter werk bedoelen we slimme invullingen bedenken die het 

probleem van de klant daadwerkelijk oplossen. Dat kan van alles zijn. Een direct- of e-mailing, 

een publiciteitsgevoelige merkactivatie, een CRM concept of een volledig platform, een 

opvallende sales promotie, een online concept, een ludieke guerrilla, een event, een marketing 

PR-aanpak, een traditionele print- of RTV campagne, een onderhoudend magazine of traffic 

genererende folder, een dynamische video-clip, een verpakking, een app, een personalized 

video, een kinderboek als give away en zelfs een nieuw managementboek als activatietool. 
 

Geen bijzondere positionering, wel ‘n onderscheidende mentaliteit. 
 

De medewerkers van RadeMakkers realiseren zich heel goed dat we een dienstverlener zijn. 

De mensen mogen dan wel aardig zijn, ze zijn ook kritisch en het moet organisatorisch perfect 

zijn. Daarom werkt RadeMakkers met een structuur die dat waarborgt en die klanten in dat 

proces betrekt. Zo ontstaat een samenwerking waar in partnership wordt gewerkt. Waarbij de 

betrokkenheid van het bureau in alle opzichten bijzonder groot is. Op onze website spreken 

diverse klanten zich uit over de samenwerking met ons bureau, daarbij valt op dat met name 

onze betrokkenheid veel wordt genoemd. 
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We zijn dus dienstverlener, punt. Nou ja, da’s in ieder geval een belangrijk punt. Wat betekent 

dat we met veel zelfvertrouwen onze concepten aan een klant voorleggen en ze te vuur en te 

zwaard verdedigen. Per slot van rekening zijn we adviseur. Maar tegelijkertijd weten we ook 

dat wie betaalt bepaalt. Wederzijds respect vinden we minstens zo belangrijk. We geven dat als 

vanzelfsprekend, maar vragen dat ook van een klant. Het is de brandstof waarop de ‘makkers’ 

draaien. Met een commitment dat je van een echte dienstverlener mag verwachten. 
 

Aan ervaring geen gebrek. 
 

De directieleden Joost (strategie) en Marc (creatie) hebben samen zo’n 50 jaar communicatie 

ervaring. Bij internationale bureaus en voor Joost geldt zelfs ‘n keer met een eigen bureau dat 

weer gekocht werd door zo’n internationaal netwerk. Alle denkbare awards in het vak hebben 

ze wel een paar keer gewonnen. Voor thema, direct marketing, activatie, sales promotion, 

online en zelfs design. Voor financiële dienstverlening, fast moving, retail, overheid, duurzaam, 

B2B en non profit. Van auto’s tot milieubeweging. Van charitatieve instelling tot bank. Van 

supermarkt tot beddenspeciaalzaak. En van bier tot medicijnen. 
 

Altijd resultaat gericht. 
 

Wij ontwikkelen (internationale) campagnes die rendement moeten opleveren en dat doen we 

in nauwe samenwerking met onze klanten en een aantal kwalitatieve partners. RadeMakkers 

legt een ongekende veeleisendheid aan de dag naar zichzelf toe. Betrokkenheid bij de belangen 

van haar klanten staat daarbij centraal. Kwaliteit, plezier en transparantie zijn belangrijke 

voorwaarden. RadeMakkers is opgericht op 1 januari 2008 en lid van de VEA. Het is een full 

service bureau dat zich vooral toe legt op het bedenken van slimme en effectieve oplossingen 

waarin de rol van het merk centraal staat. RadeMakkers wil merken laten werken. Vandaar 

ook dat ons credo is: 
 

Zet je merk aan het werk. 
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We willen mensen écht raken. 
 

Het bouwen van een sterk merk in een competitieve markt kan gewoon niet meer zonder 

actiematige communicatie. De tijden van ‘min of meer vrijblijvend informeren’ zijn achter de 

rug. Dat is ook de reden dat wij ons vooral toespitsen op activerende communicatie. Wel altijd 

vertrekkend vanuit de merkwaarden en een duidelijke positionering. Bij ons gaat activeren en 

positioneren hand in hand. Juist daar zit ook onze ervaring, onze achtergrond en is dat onze 

kracht. Bij ons telt vooral het in beweging krijgen van consumenten en daarmee het uiteinde-

lijke resultaat voor de adverteerder. 
 

Geen eenheidsworst. 
 

Sommige bureaus zijn duidelijk te herkennen aan het werk dat ze maken. Bij RadeMakkers 

kennen we dat niet. Wij menen dat een bureau signatuur onbelangrijk is, bij ons gaat het om de 

signatuur van de klant. Daarom maken wij altijd werk dat volledig is afgestemd op de 

doelgroep, de uitdaging en de beoogde effecten. Dat maakt dat ons werk, zowel in creatieve 

executie als in middeleninzet, zo divers van aard is. Immers geen probleem is hetzelfde en 

vraagt daarom telkens opnieuw om de meest oorspronkelijke en adequate invulling. We gaan 

daarbij middelenvrij te werk. Er bestaat binnen het bureau geen enkele voorkeur voor een 

bepaald middel of medium.  
 

De prijs is het bewijs. 
 

Het winnen van awards is zeker geen doel op zich, maar wel belangrijk om de kwaliteit van het 

gemaakte werk zichtbaar te maken. Dat vinden we relevant. De ‘makkers’ van RadeMakkers 

wonnen - naast veel internationale - prijzen o.m. diverse Effie’s, Lampen, Accenten en Esprix’s. 

Inmiddels heeft het bureau een Gouden G-Award (Hästens), een SAN nominatie (Karwei), een 

SAN nominatie (Hästens), een ADCN nominatie (PowNed), een eervolle vermelding beste 

inhaak activiteit EK (Nederlandse Energie Maatschappij), een vermelding in Luzer’s Archive 

(NVKL), een nominatie Gouden Giraffe (WereldOuders) en de advertentie ‘Jokkebrokken’ werd 

uitgeroepen tot beste print uiting van dit nieuwe millennium (Nederlandse Energie Maatschappij). 
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Duidelijkheid in financiële zaken. 
 

We begroten alles en voordat we beginnen te werken vragen we akkoord. Dat doen we met 

specifieke begrotingen voor twee fases: strategie & concept en daarna uitwerking & executie. 

Zo weet een klant precies waar die aan toe is. En een begroting is bij ons bindend, ook al 

besteden we meer uren, dan gaan we daarover niet zeuren, tenzij natuurlijk een briefing echt 

wordt gewijzigd. 
 

De organisatie is zo plat als ‘t maar kan. 
 

Een klassiek accountapparaat met een hiërarchie die zich spiegelt aan grote bureau organisaties 

hebben we niet én willen we niet. We hanteren hele korte lijnen en streven naar een optimale 

bereikbaarheid. Een klant krijgt in elk geval één vast aanspreekpunt. Hij of zij is verant-

woordelijk voor alle lopende zaken. Maar alle ‘makkers’ nemen hun verantwoordelijkheid en 

kunnen door een klant daarop worden aangesproken. 
 

Het zijn de mensen die er toe doen. 
 

In de bureauwereld is het de menselijke factor die bepalend is voor de kwaliteit. We verkopen 

immers geen fysieke producten. Het zijn de ideeën waar het om gaat, maar ook de wijze waarop 

deze tot stand komen. Ervaring, kennis en kunde zijn van groot belang. Het vaste team bestaat 

uit 6 personen. Verderop gaan we hier dieper op in. 
 

Flexibele capaciteit. 
 

We gedragen ons als een netwerkbureau en we kunnen met behoud van flexibiliteit ook grote 

opdrachtgevers en complexe communicatietrajecten behandelen. Wanneer een verhoogde 

werkdruk daarom vraagt schakelen we kwalitatieve free lancers in. Daarnaast werken we met 

een loyale groep van kwalitatieve partners voor productie, techniek en implementatie van 

communicatiemiddelen.  
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Direct contact met de makers. 
 

Kenmerkend zijn de korte lijnen tussen bureau en klant. Klanten hebben direct contact met de 

creatieve- en strategische geesten binnen het bureau. Dat betekent dat wij geloven in co-creatie, 

bijvoorbeeld door aanwezigheid bij brainstorms, kitchen reviews e.d. De kracht van het bureau 

zit ‘m vooral in strategie en conceptontwikkeling. Maar we hebben alle faciliteiten in huis om 

opdrachtgevers volledig te servicen en daarvoor ook, ongeacht de middelen, het volledige 

productietraject in te vullen.  
 

Een entrepreneurs mentaliteit. 
 

We zijn ondernemers en daarom hanteren we ook alternatieve honoreringsvormen, aan succes 

gekoppeld bijvoorbeeld. Het is van groot belang bij een dergelijke afspraak dat de doelstel-

lingen zorgvuldig worden geformuleerd en dat RadeMakkers een nadrukkelijke invloed heeft 

op de (creatief/strategische) keuzes die er gemaakt worden. Het bureau moet dus sturend kunnen 

zijn op de invulling van de communicatie campagnes, want alleen zo zijn de te behalen 

resultaten door ons te beïnvloeden. We doen dit in de vorm van een bonus/ malus systeem dat 

van toepassing is op onze uren.  
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Wat doen we. 
 

RadeMakkers opereert als full service bureau. We ontwikkelen geïntegreerde 360º marketing 

communicatie oplossingen. Dus zonder voorkeur voor medium of tactiek. Maar altijd resultaat 

gedreven. Door een intensieve samenwerking met een aantal kwalitatieve partners zijn wij een 

‘one-stop-shop’ voor zowel kleine als grote nationale & internationale adverteerders. De 

werkzaamheden van het bureau hebben betrekking op: 
 

1. Strategieontwikkeling: het ontwikkelen van positioneringen en strategieën voor marketing-

communicatie en meer specifiek voor internal branding, online, werving of brand activation. 
 
2. Conceptontwikkeling: het ontwikkelen van creatieve concepten voor communicatie-uitingen. 

Aangezien we middelenvrij te werk gaan kan dit, indien relevant, van alles zijn. 
 
3. Realisatie: de executie en productie van alle communicatie-uitingen met gebruikmaking van 

de productiediensten van diverse gespecialiseerde partijen. 
 
4. Mediastrategie: het ontwikkelen van een globale mediastrategie respectievelijk het mediaplan 

en inkoop van de mediaruimte met gebruikmaking van de diensten van een specialist of een 

mediabureau. 
 

5. Public relations: het ontwikkelen van een public relations strategie en aanpak, event en/of 

guerrilla activiteiten met gebruikmaking van de uitvoerende diensten een gespecialiseerd 

bureau. 
 
6. Social-, mobile-, online media en apps: het ontwikkelen van middelen voor de inzet van social- 

mobile-, online media en specifiek personalized video, met gebruikmaking van de technisch 

uitvoerende diensten van een gespecialiseerd bureau. 
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Wat maken we. 
 

De aard van onze opdrachtgevers is nogal uiteenlopend, vandaar dat de diversiteit aan output 

van het bureau ook bijzonder groot is: 
 

• Online video. 

• Gepersonaliseerde video. 

• RTV commercials. 

• Pre rolls. 

• Print. 

• Outdoor. 

• Magazines. 

• Brochures & leaflets. 

• Boeken. 

• Sales promotions. 

• Direct mail. 

• Free publicity. 

• Guerrilla marketing. 

• Email marketing. 

• Online concepts. 

• Mobile marketing. 

• Websites. 

• Games & apps. 

• P.O.S. materialen. 

• Jaarverslagen. 

• Beurs concepten. 

• Events. 

• Huisstijlen. 

• Packaging design. 
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Samenwerking. 
 

De werkzaamheden van RadeMakkers vangen altijd aan met een briefing door de klant over de 

doelstellingen. Daarbij verstrekt de klant alle benodigde informatie over markt/product of 

dienst/doelgroep/concurrentie, die het bureau nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen 

verrichten. 
 

Het bureau maakt vervolgens een debriefing waarin aanvullende input en insights worden 

verwerkt en keuzes worden gemaakt ten aanzien van de positionering, de propositie en de 

communicatieboodschap. Deze wordt voorzien van een planning en een begroting. Nadat deze 

zijn geaccordeerd gaat het bureau aan de slag. 
 

Om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen werkt RadeMakkers graag met 

vaste contactmomenten. Dit betreft progressiemeetings die frequent plaatsvinden en meer 

inhoudelijke meetings inzake (markt) ontwikkelingen, voortgang, concurrentie, onderzoek e.d. 

op de daarvoor geëigende momenten. 
 

Daarnaast vindt het bureau het van belang dat er evaluatiemeetings over zowel campagne 

effecten, als de samenwerking en financiële rapportages uit oogpunt van kostenbewaking en 

transparantie plaatsvinden.  
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 Opdrachtgevers RadeMakkers.    
      
 Opdrachtgever: Merk / product / dienst: Categorie:  Sinds: 
      

 Hästens Bedden en toebehoren B2C  2008 
      
 Rehamij Nederland KIXX B2C & B2B  2008 
      
 MTV Networks Broadcasting B2B  2008 
      
 NVKL Branchevereniging van B2B  2008 
  klimaat installateurs    
      
 Life & Garden Keten van tuincentra B2C  2008 
      
 ResetManagement Consult & veranderingsadvies B2B  2008 
      
 ________________________________________________________________________________ 
      
 Karwei Bouwmarkten B2C  2009 
      
 Cheng Shin Holland CST & Maxxis fietsbanden B2B & B2C  2009 
     
 Tele2 Zakelijk Telefonie, internet, mobiel B2B  2009 
      
 Telegraaf Media Groep Media exploitant B2B & B2C  2009 
      
 Vrouw Magazine, krant, site B2C  2009 
      
 ________________________________________________________________________________ 
      
 DA, Karwei, FRS, BP Sales promotion Krazza B2C  2010 
      
 Autovisie Magazine, krant, site B2C & B2B  2010 
      
 Duis Cycle Products Move fietsverlichting B2B & B2C  2010 
      
 Peugeot Van Zwienen Automotive B2C  2010 
      
 Alex Beleggingen B2C  2010 
      
 Brand New Day Pensioenverzekeringen B2C & B2B  2010 
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 Opdrachtgevers RadeMakkers (vervolg).   
      
 Opdrachtgever: Merk / product / dienst: Categorie:  Sinds: 
      
 Wantogo Radiuz mobility card B2C & B2B  2011 
      
 Keesing Games stratego.com B2C  2011 
      
 Israëlisch Verkeersbureau Promotie vakantieland B2C & B2B  2011 
      
 Dichtbij.nl Regionale websites B2C & B2B  2011 
      
 Nederlandse Energie Maatschappij Energie B2C  2011 
      
 ________________________________________________________________________________ 
      
 Eye Filminstituut Nederland Museum B2C & B2B  2012 
      
 HP/De Tijd Opiniemaandblad B2C  2012 
      
 Polak Advies Financiële dienstverlening B2C & B2B  2012 
      
 WereldOuders Charitatief B2C & B2B  2012 
      
 Van Doorne N.V. Advocaten, notarissen, fiscalisten B2B  2012 
      
 GVB Amsterdam Openbaar Vervoer B2C  2012 
 ________________________________________________________________________________ 
      
 SalesForce.com Software in the Cloud B2B  2013 
      
 OnzeMannen.com Warmte voorziening B2C & B2B  2013 
      
 Carezzo Eiwitverrijkte voeding & drank B2B & B2C  2013 
      
 Radium Foam/Vita Talalay Matrassen en componenten B2B & B2C  2013 
 ________________________________________________________________________________ 
      
 Mtel Zakelijke telefonie, callcenters B2B  2014 
      
 Bayer Farma, annimal health, garden B2C & B2B  2014 
      
 Boers & Boers Online verkoop van kalkoenen B2C  2014 
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Klantervaring RadeMakkers. 
 

B2B: 

Sony, DAF, Microsoft, ABN AMRO, REAT, Hoffmann Bedrijfsrecherche, Air France-KLM 

Cargo, Akzo Nobel, TNT, Dutch Medical Group, ACTM, Tele2, Maxxis, CST, Telegraaf 

Media Groep, NVKL, FME, Vita Talalay, Mtel. 
 

Retail: 

Albert Heijn, BelCompany, Gall&Gall, Intersport, Hout-Brox, Bristol Shoes, Baderie, 

Prénatal, Decorette, Intratuin, Halfords, Shell, Riviéra Maison, KFC, Domino’s pizza, 

Schiphol Retail, HEMA, Blokker, MyCom, Pearle, BP Benelux, Budget Rent a Car, Mobil, 

Life & Garden, Hästens, Karwei. 
 

FMCG: 

Remia, Magnum, Stegeman, LU, Bacardi-Martini, La Trappe, Ola, Omo, Red Band Venco, 

Melkunie, Heineken, Hertog Jan, Vrumona, Moreeke, L’ Oréal, Smirnoff Ice, Sara Lee Foods, 

Bavaria, Anta Flu, Go Fast, Mentos, Venz, Carezzo. 
 

Financieel: 

SNS Bank, Nationale Nederlanden, Hooge Huys, Sterpolis, Proteq, ABN AMRO, Loyalis, 

VvAA, Amex, MasterCard, Obvion, Klap assurantiën, Brand New Day, Alex, Polak Advies. 
 

Telecom & Energie: 

Nuon, KPN, @Home, Vodafone, Essent, EasyMobile, Global One, Tele2, Electrabel, 

Nederlandse Energie Maatschappij, Mtel. 
 

Duurzaam: 

Toshiba, Grundig, Maxi Cosi, Inventum, Sony, HillHout, Aquata, Björn Borg, Clarks, 3M, 

Neil Pryde, Vermeulen Hollandia, Michelin, Philips, Samsung, Batavus, Mistral, Hästens, 

KIXX, Maxxis, CST, Move, Vita Talalay. 
 

Pharma: 

Merck Sharp & Dohme, Bausch & Lomb, GlaxoSmithKline, Pfizer, Bayer. 
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Overheid, semi-overheid: 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam, UWV, Ministerie van Defensie 

(Defensie Telematica Organisatie), LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), Gemeente 

Utrecht, Connekt (Lean and Green), EYE Filminstituut, GVB. 
 

Non profit: 

Tolerance Unlimited, SOS Kinderdorpen, Postcodeloterij, IFAW, De Kindertelefoon, VOK, 

Nationaal Epilepsie Fonds, Beleyes, Simavi, Reumafonds, WereldOuders. 
 

Tourisme: 

Cathay Pacific, Vlaams Verkeersbureau, Martinair, KLM, Garuda Airlines, Israëlisch 

Verkeersbureau. 
 

Dienstverlening: 

Dactylo, Monuta, Amvest, Microsoft, TNT, FreeBees, Houthoff Buruma, ResetManagement, 

NS, Dutch Medical Group, TNO, GVB. 
 

Collectief: 

ANVR, NOC*NSF, Tuinbranche Nederland, NVKL, VNU Exhibitions, AGF promotie. 
 

Arbeidsmarktcommunicatie: 

Stibbe, GlaxoSmithKline, Citroën, Luchtverkeersleiding Nederland, Ahold, Ministerie van 

Defensie (Defensie Telematica Organisatie), Sony Nederland, KBB, Sigma Coatings, Dactylo, 

RetailNet, Telegraaf Media Groep, Dichtbij.nl, Van Doorne, GVB. 
 

Media: 

De Telegraaf, Surf Magazine, ORN, Damiate dagbladen, CBS Outdoor, Volkskrant, NCRV, 

MTV Networks, GayKrant, Telegraaf Media Groep, PowNed, Autovisie, Vrouw, Dichtbij.nl, 

HP/De Tijd. 
 

Automotive: 

BMW, Skoda, Citroën, BMW Motorrad, Mini, Peugeot, Opel, Volvo, Jaguar, Kia, Landrover. 
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De ‘makkers’ van RadeMakkers. 
 

Joost Rademaker (1958) heeft de dagelijkse leiding bij RadeMakkers en houdt zich vooral 

bezig met klanten en strategie. Hij zit al 32 jaar in het communicatievak. Heeft een creatieve 

achtergrond maar werd al jong managing director van grote internationale bureaus. Had 

tussendoor ook nog een succesvol, eigen bureau, dat door zo’n internationaal netwerk werd 

gekocht. Joost is vooral een gepassioneerde strateeg en accountman. Daarom heeft hij 

waarschijnlijk zoveel Effies gewonnen. Hij is een harde werker die de belangen van zijn 

klanten voorop stelt en geweldig ambitieus is als het gaat om kwaliteit. Wars van politiek en 

vage teksten. Een mensenmens. En zo hoort het in een vak waar mensen het verschil maken. 

 

Marc Linderhof (1978) is creative director en vanaf de start als partner betrokken bij 

RadeMakkers. Hij is al meer dan 14 jaar actief in het communicatievak. Heeft veel van een 

designer, een illustrator, een strateeg en een heel nieuwsgierig kind. Ambitieus als het gaat om 

de creatieve kwaliteit, sterk in concepting en gelukkig een zeurpiet als het gaat over de details 

die dat kunnen verpesten. Hij is verantwoordelijk voor de creatieve output van het bureau. 

Maakt schitterend werk dat bovenop de briefing zit en er vaak zelfs overheen gaat. Is online 

zeer geïnteresseerd en bedreven en een regelmatige gast op het prijzenpodium.  

 

Jorick Serto (1989) is art director, online designer en online programmeur, hij houdt zich 

binnen RadeMakkers vooral bezig met online strategie en implementatie. Hij is een zeer 

ondernemend type. Zo is hij aandeelhouder van Schmeck Pony, een evenementenorganisatie, 

co-founder van Dunkel en Hell dat gespecialiseerd is in grafisch- en webdesign en hij is 

daarnaast actief als mode-, reclame- en editorial fotograaf. Jorick’s passie heeft betrekking op 

alles wat te maken heeft met online applicaties (onze eigen website is volledig in eigen beheer 

ontwikkeld en door hem zelf gebouwd), social media en de huidige tijdsgeest, hij woont 

trouwens al jaren anti-kraak. 
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Roland van den Eijnden (1976) is designer, fotograaf en DTP-er. Was werkzaam bij diverse 

bureaus, alvorens nu ruim vijf jaar geleden de overstap naar RadeMakkers te maken. Een 

echte duizendpoot met de prettige eigenschap dat een enorme doorzettingskracht heeft en hij 

niet zo snel gek te krijgen is. Dat proberen we bijna elke dag want het is niet zo snel goed 

hier. Auto’s restaureren is zijn hobby. Een behoorlijk veelzijdig type dus, met een mentaliteit 

die doorspekt is dadendrang, relativering en humor. 

 

Solange van Haaften (1988) is office manager en project manager. Na de hotelschool 

(volgens ons de beste vooropleiding voor het reclamevak) stapte ze in het horecavak en was 

bij diverse horecagelegenheden werkzaam. De laatste paar jaar was ze als floormanager 

werkzaam bij restaurant ‘Szmulewicz’. Daar was ze verantwoordelijk voor het doen van de 

bestellingen, het aannemen en inwerken van nieuwe collega’s, de dagelijkse routine, het 

maken van de roosters en het aansturen van het team. Hoewel de horeca uitstekend beviel, 

was haar affiniteit met het communicatievak sterker. Een kans die ze aangreep toen de 

mogelijkheid bij RadeMakkers zich voor deed. 
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